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Organização  

  

1- A “MARATONA BTT PIRANHAS DO ALQUEVA” é promovida e organizada 

pelo GD BTT Piranhas do Alqueva e realiza-se no dia 4 de junho de 2017.  

  

 

A Prova (BTT)  

  

1- A “MARATONA BTT PIRANHAS DO ALQUEVA” irá ter dois percursos:  

  

- O primeiro designado Maratona 90 kms, com um grau de dificuldade técnica e 

física média 4(5).  

- O segundo designado Meia-Maratona 50 kms, com um grau de dificuldade 

técnica e física média 3(5).  

 

Logística do Percurso  

  

1- A partida será dada às 9h00m para os participantes da Maratona 90 kms e às 

9h02m para os participantes da Meia-Maratona 50 kms. 

 

2- O local de partida e de chegada (local da concentração) será no Parque da 

Cidade de Reguengos de Monsaraz.  

 

3- Os participantes da Maratona 90 kms que passem na Zona de Controlo de 

Monsaraz após as 12H00, serão obrigados a realizar o restante percurso da Meia-

Maratona 50 Km, sendo os mesmos apresentados na classificação geral (S/Tempo) e 

no final da tabela. 

 

4-  Os percursos inicialmente estão desenhados com as seguintes quilometragens 

(M90 Km) e (MM50 Km), caso exista alteração às distâncias até à data do evento, a 

informação será data a todos os participantes.  

  

5- O percurso (M90 Km) é realizado através de GPS. Todos os 

participantes/equipas terão de ter pelo menos um equipamento de navegação. 

 

6- O percurso (MM50 Km) encontra-se devidamente marcado com placas, 

marcas no solo e fitas sinalizadoras.  

  

7- Para garantir a segurança de todos os participantes, irão estar elementos da 

organização em cruzamentos de estrada e zonas de perigo, sempre que se justifique.  

  

8- Existirão Zonas de Controlo de Passagem (ZC) em locais desconhecidos dos 

atletas. O Controlo de Partida (controlo 0) abre às 7h30m. Os participantes que não 

efetuarem todos os controlos não terão registo de tempo no final da prova.  
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9- Zonas de Abastecimento  

 

9.1- O percurso Maratona 90 kms terá quatro zonas de assistência (ZA):  

 

9.2 - O percurso Meia-Maratona 50 kms terá duas zonas de assistência (ZA):  

 

10- Além das ZA, acima referidas, vão estar, em alguns pontos dos percursos, 

elementos da organização com água para os participantes.  

 

11- O percurso (M90 Km) não está fechado para a prova, por conseguinte os 

participantes devem ter em consideração a possibilidade de haver viaturas, pessoas 

e/ou animais a circular em ambos os sentidos, no percurso da prova.  

 

12- Nos locais do percurso (M90 Km) onde existam portões ou cancelas, os 

participantes têm de abri-los e fechá-los para passar, devendo deixá-los tal como os 

encontraram, sendo que a não observância desta regra é punida com expulsão da 

prova. 

 

13- A organização terá o apoio de viaturas para o acompanhamento dos 

participantes ao longo do percurso.  

 

14- A organização assegura a todos os participantes que por qualquer motivo 

tiverem de abandonar a prova, o seu transporte e da sua bicicleta para o local de 

partida, ainda que tal possa não ser imediato. 

  

15- Os percursos serão cronometrados para elaboração de um registo de tempos 

de cada percurso.  

 

16- A navegação no percurso (M90 Km) será feita através de GPS, sendo a 

utilização deste equipamento a única forma de se guiarem no percurso e de 

comunicarem com exatidão a sua posição em caso de incidente bem como confirmar a 

exata realização de todo percurso. 

 

17- A organização aconselha o uso de equipamentos com características Outdoor 

que se possam molhar, resistam ao pó, a eventuais quedas e que tenham autonomia 

de bateria para pelo menos 6 horas em contínuo.  

 

18- No percurso (M90 Km) as duplas terão que ter pelo menos um equipamento 

GPS. 

 

19- Os participantes na (M90 Km) apenas podem navegar através do track 

disponibilizado, sendo que durante o percurso poderão encontrar fitas de marcação do 

percurso (MM50 Km) que nada tem a ver com o percurso em estão a competir. 

 

20- Três dias antes da prova a organização disponibilizará o track dos percursos. 
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Requisitos mínimos dos GPS 

O GPS tem de preencher os seguintes requisitos técnicos mínimos: 

- Capacidade de registo de trajetos igual ou superior a 10000 trackpoints.  

- Suporte de carregamento de tracks “gravados”.  

- Capacidade para receber e mostrar no ecrã de navegação 100 ou mais 

Waypoints.  

- Ligação ao PC através de comunicação USB.  

- Ter tomada USB ou Mini-USB para conexão de cabo de dados. Noutros casos a 

equipa terá de providenciar o cabo de dados correspondente. 

  

 

Participantes  

  

1- Podem participar atletas de ambos os sexos.  

 

2- A participação na M90 Km pode ser individual ou em duplas masculinas, 

femininas e mistas. 

 

3- As duplas terão que cortar a meta juntos, não podendo haver um espaço de 

tempo superior a 20 segundos entre os dois elementos. 

  

4- A idade mínima de participação é de 14 anos na MM50 km e de 16 anos na 

M90. 

  

5- Aos menores de idade é obrigatória a entrega de um termo de responsabilidade 

disponível na página do evento e das inscrições, assinado pelo encarregado de 

educação.  

  

 

Inscrição  

  

1- As inscrições abrem no dia 1 de março de 2017 e o prazo de inscrição e 

pagamento termina no dia 24 de maio de 2017 ou quando se atingir as 1000 

inscrições validadas. 

 

2- As inscrições serão efetuadas exclusivamente on-line no site 

http://inscricoes.apedalar.com.  

 

3- Todos os participantes, ou encarregados de educação no caso de menores de 

18 anos de idade, devem ler o regulamento previamente para que o ato de inscrição 

implique a aceitação plena dos seus termos. 

 

4- O valor da inscrição na “MARATONA BTT PIRANHAS DO ALQUEVA”, é de:  
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1ª Opção - Donativo 12€  

Neste valor da inscrição está incluído:  

- Participação no evento;  

- Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil;  

- Pequeno-Almoço;  

- Lembrança; 

- Cronometragens; 

- Abastecimentos sólidos e líquidos;  

- Zonas de apoio mecânico;  

- Zona de aquecimento;  

- Apoio logístico;  

- Banhos;  

- Disponibilidade de local para lavagem de bicicletas; 

- Entrada livre nas piscinas municipais. 

  

2ª Opção – Donativo 12€ + 9€ (almoço) 

Donativo 11€ (almoço acompanhantes); Donativo 6€ (almoço acompanhantes 

dos 6 anos aos 12 anos)  

Neste valor da inscrição está incluído:  

- Tudo da Opção 1 

- Almoço.  

 

1- Os pagamentos efetuados fora de prazo ou depois de se ter atingido o limite de 

participantes validados, não serão considerados. Caso ocorram, as devoluções serão 

efetuadas por transferência bancária. 

 

2- As permutas, entre participantes ou percursos, são possíveis até ao dia 15 de 

maio de 2017.  

  

Prémios  

  

1- Serão atribuídos prémios de classificação geral aos três primeiros 

classificados, masculinos, femininos e duplas masculinas, femininas e mistas 

na M90 Km. 

 

2-  Serão atribuídos prémios de classificação geral aos três primeiros 

classificados, masculinos e femininos na MM50 Km. 

 

3- Serão atribuídos prémios ao primeiro classificado de cada escalão na 

Maratona 90 Km e Meia-Maratona 50 Km. 

 

Definição de Escalões para atribuição de troféu: 

M SUB18: ≥ de 16 anos; F SUB18: ≥ de 16 anos; M ELITES: ≥ de 19 anos; F 
ELITES: ≥ de 19 anos; MASCULINOS: M30, M35, M40, M45, M50, M55; 
FEMININOS: M30F e M40F.  
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4- Será atribuído prémio à equipa mais numerosa presente no evento. 

 

5- Será atribuído prémio à equipa melhor classificada da M90 Km e MM50 Km, 

sendo que contam para esta classificação os três (3) primeiros ciclistas a 

cortar a meta em cada percurso, independentemente do sexo; 

 

 

Secretariado  

  

1- O secretariado funcionará nos seguintes dias e horários:  

  

Horários/ secretaria  Dia anterior à prova  Dia da prova  

Abertura  16 Horas  7 Horas  

Fecho  20 Horas  8;45 Horas  

  

 

Programa – 4 de Junho 

  

- 07h30m - Abertura do Controlo de Partida (controlo 0)  

- 09h00m – Partida da prova para M90;  

- 09h02m – Partida da prova para MM50; 

- 11h15m – Previsão de chegada para o 1.º participante; 

- 12h30m – Início do Almoço.  

- 14h00m - Cerimónia Protocolar; 
- 17h00m – Fim do evento.  
  

 

Seguro  

  

1- Todos os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais e 

responsabilidade civil. 

 

2- Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer do percurso é da 

responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. 

As coberturas deste seguro funcionam apenas em caso de acidente.  

  

 

Segurança  

  

1- É obrigatório usar o capacete devidamente colocado durante todo o percurso. 
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2- Não será permitida a entrada no local da partida a quem não apresentar 

capacete. 

 

3- O percurso está aberto ao movimento de outros veículos pelo que todos os 

participantes deverão obrigatoriamente respeitar as regras de trânsito.  

 

3- O participante ao inscrever-se assume que reúne as condições físicas e 

psicológicas para participar na prova que se inscrever. 

 

4- Recomendamos o uso de vestuário apropriado e que os participantes se façam 

acompanhar de um reservatório com água. 

 

5- Aconselhamos muita atenção às placas sinalizadoras dos cruzamentos e 

prudência nas placas sinalizadoras de perigo.  

 

6- Sempre próximos dos percursos irão estar veículos (todo o terreno, 

ambulâncias, motos e automóveis) para o acompanhamento e apoio necessários. 

 

7- Recomenda-se o uso de conta-quilómetros para facilitar a sua localização em 

caso de necessidade. 

 

8- Na eventualidade de algum participante se perder, deverá regressar atrás até 

encontrar a marcação oficial e/ou contactar a organização.  

 

9- Os participantes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se 

junto da berma do caminho e, em passagens estreitas, dar passagem quando se 

aproximar um atleta mais rápido.  

 

10- Os atletas que se preparem para ultrapassar outro atleta deverão dar 

indicação vocal da sua passagem, indicando o lado pelo qual passam (Direita, 

Esquerda, Meio). O atleta que ultrapassa deverá ter os necessários cuidados para não 

provocar acidentes.  

  

  

Publicidade e Imagem  

  

1- Os participantes são livres de tirar fotografias e fazer vídeos do evento.  

 

2- À Organização da “MARATONA  BTT  PIRANHAS  DO ALQUEVA”, 

respetivos patrocinadores e às entidades que colaboram na organização deste evento, 

reservam-se os direitos de utilizarem livremente em todos os países e sob todas as 

formas, a participação dos concorrentes, assim como os resultados por eles obtidos. A 

prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada pela organização do evento e 

jornalistas para posterior aproveitamento publicitário. Os participantes que tiverem 

alguma restrição quanto ao uso da sua imagem deverão notificar a organização com 
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antecipação e por escrito. Caso contrário, estarão automaticamente a autorizar o seu 

uso em qualquer tempo, independentemente de compensação financeira.  

  

Deveres sociais e ambientais  

  

1- Auxiliar qualquer praticante em caso de acidente, desde que as circunstâncias 

o exijam.  

 

2- Respeitar as áreas marcadas.  

 

3- Não provocar danos em áreas privadas e/ou cultivadas. 

 

4- A organização apela a todos os participantes para que não abandonem as 

embalagens vazias ao longo do percurso. Deverão faze-lo estritamente nos 

contentores e sacos disponibilizados pela organização. Serão dispostos contentores e 

sacos para o lixo nas ZA  

  

Estabilidade e Interpretação do Regulamento  

  

1- O presente regulamento não será modificado na sua generalidade. Compete 

exclusivamente à Comissão Organizadora aprovar qualquer correção que considere 

oportuna, a qual será divulgada na Internet, no Sítio oficial da Prova e no Secretariado.  

  

Seguradora: ALLIANZ  

  

Período: com início a 04/06/2016 e fim a 04/06/2016  

Condição especial aplicável: Prova de BTT.  

  

Âmbito da cobertura: Fica garantida a prática desportiva amadora e não federada de 

cicloturismo, incluindo a participação em prova.  

  

Nota: Todos os participantes sem exceção na “MARATONA BTT PIRANHAS DO 

ALQUEVA”, estão cobertos por um seguro desportivo. No entanto é da 

responsabilidade dos sinistrados o pagamento das taxas de tratamento.  

  

Assim todos os atletas que se desloquem ao Hospital devem fazer o pagamento dos 

tratamentos, devendo depois e sob sua responsabilidade apresentar as despesas de 

tratamento à Companhia Seguradora, mediante participação do sinistro que a 

organização disponibilizará de forma a serem ressarcidos dos valores pagos.  

  

Casos Omissos  

  

1- A organização é soberana em todas as decisões.  


