
REGULAMENTO 
 
 
 
 

Artigo 1º 

 
Disposições Gerais 

1- O presente regulamento aplica-se ao IV  BTT - SOUSELO denominado “EU VOU”, e 
Caminhada, organizado pela Duelo D´Ocasião - Associação. 
 

2- O IV BTT - SOUSELO (bicicletas de todo-o-terreno) realizar-se-á em 25 de Setembro 
de 2016, pelas 09h00, com início na escola EB2.3 de Souselo, e termos Junto ao Cais 
de Escamarão.  
 

. 
Artigo 2º 

 
Âmbito 

Pretende-se com a implementação do IV BTT: 
a) Angariar fundos para a sobrevivência da Duelo D´Ocasião – Associação, sem fins 

lucrativos. 
 

b) Promover e divulgar o concelho de Cinfães e a Associação. 
 

c) Incentivar e promover o desenvolvimento da prática desportiva em geral e do BTT em 
particular. 
 
 

Artigo 3º 

 
Organização 

1- A organização do IV BTT-“EU VOU” e Caminhada compete à Duelo D´Ocasião – 
Associação. 

2- Através do ato de inscrição no evento, pressupõe-se a aceitação em pleno dos termos do 
presente regulamento. 
 

Artigo 4º 

Os participantes deverão atender às seguintes regras e recomendações de segurança: 

Deveres no BTT 

a) É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado durante todo o percurso. Não 
será permitida a entrada no local da partida a quem não apresentar capacete. Caso um 
participante se desloque no circuito com o capacete mal colocado poderá ser parado 
pela Organização e obrigado a colocar o capacete corretamente. Os participantes que se 
desloquem montados ou a pé deverão ter sempre o capacete colocado;  
 

b) O trajeto em linha decorrerá com a extensão de cerca de 30/20 quilómetros, estando o 
percurso em algumas partes aberto ao movimento de outros veículos, pelo que todos os 
participantes deverão respeitar as regras de trânsito;  
 

c) A organização aconselha a realização de um exame médico a quem tenha ou tenha 
antecedentes familiares com problemas cardíacos, diabetes, hipertensão arterial, 
arteriosclerose, doença renal ou pulmonar;  

 
d) A organização aconselha muita atenção às placas sinalizadoras dos cruzamentos, 

perigo e das descidas perigosas. Ao longo de todo o percurso existirão diversos 
veículos devidamente identificados como “Organização” para o acompanhamento e 
apoio necessários aos participantes;  



 
e) Os participantes que circulam montados nas bicicletas terão preferência sobre quem 

leva a bicicleta à mão. Os participantes que não circulam montados na bicicleta 
deverão deslocar-se junto à berma e em passagens estreitas desobstruir a via quando se 
aproximar um participante montado na bicicleta. O participante que se preparar para 
ultrapassar outro(s) deverá dar indicação vocal da sua passagem, dizendo o lado por 
onde irá passar (direita, meio, esquerda), devendo ter os cuidados necessários para não 
provocar acidentes; 
 

f) Recomenda-se o uso de conta-quilómetros (ciclómetros) para facilitar a localização dos 
participantes em caso de necessidade. Na eventualidade de algum participante se 
perder, deverá regressar atrás até encontrar a marcação do percurso e/ou contactar a 
organização.  

 
g) Usar equipamento de manutenção e reparação da sua bicicleta. 

 
h) Em caso de acidente, prestar auxílio a qualquer participante, quando as circunstâncias 

assim o exijam; 
 

i) Não provocar danos na fauna e flora existente ao longo do percurso, bem como em 
áreas privadas ou cultivadas; 

 
j) Circular pelos caminhos, trilhos e estradões, respeitando as normas gerais de protecção 

dos mesmos; 
 

k) Acatar todas as ordens e instruções dos elementos da organização e dos batedores 
existentes, relativamente a situações inerentes ao passeio. 

 

l) Existirá um percurso de 2km para as crianças dos 6 aos 10 anos, um trilho constituído 
por uma pista de cerca de 500 metros. 

 

m) Estes menores no local da prova terão de ter obrigatoriamente um responsável de maior 
de idade. 
 

 
Artigo 5º 

 
Deveres da caminhada 

a) Os participantes deverão levar calçado adequado para caminhadas. 
 

b) O trajeto em linha decorrerá com a extensão de cerca de 9 quilómetros, estando o 
percurso em algumas partes aberto ao movimento de veículos, pelo que todos os 
participantes deverão respeitar as regras de trânsito;  

 
c) Em caso de acidente, prestar auxílio a qualquer participante, quando as circunstâncias 

assim o exijam; 
 

d) Não provocar danos na fauna e flora existente ao longo do percurso, bem como em 
áreas privadas ou cultivadas; 

 
e) Circular pelos caminhos, trilhos e estradões, respeitando as normas gerais de protecção 

dos mesmos; 
 

f) Acatar todas as ordens e instruções dos elementos da organização e dos batedores 
existentes, relativamente a situações inerentes ao passeio. 
 
 
 
 
 



Artigo 6º 

 
Participação 

a) Existe um termo de responsabilidade para os menores de 18 anos que deve de ser 
preenchido obrigatoriamente para a participação dos mesmos (disponível na sede e na 
pagina da associação: website: http/www.duelodocasiao.pt). 
 

b) O limite máximo de participantes está limitado a 500 (quinhentos). 
 

  
Artigo 7º 

 
Inscrição 

1- A fim de participar, os interessados devem efetuar uma pré-inscrição, através do 
preenchimento de um formulário disponibilizado na sede, ou através da website: 
http/www.duelodocasiao.pt. 
 

2- A inscrição efetiva-se após o respetivo pagamento. 
 

3- Inscrições abertas até ao dia da prova contudo, não terão direito ao kit de atleta. 
 

4- A inscrição permite aos participantes usufruir de abastecimento sólido e líquido, apoio 
logístico, espaço próprio para se equiparem, primeiros socorros diversos reforços e 
almoço (No Cais de Escamarão). 

 
5- As inscrições, dividem-se em duas fases: 

                        
                        1.ª Fase 
15 de Junho de 2016 a 15 de Julho de 2016 
              Valores de Inscrição 
                Inscrição BTT – 8 pedais 
                Caminhada –  8 passos 
    
                       2.ª Fase 
16 Julho de 2016 a 15 de Setembro de 2016 
              Valores de Inscrição 
                 Inscrição BTT – 10 pedais 
                 Caminha – 10 passos 
 
                       3.ª Fase 
16 de Setembro a 25 de setembro  de 2016 
              Valores de Inscrição 
                 Inscrição BTT – 15 pedais 
                 Caminha – 15 passos 
 
 
               

6- As inscrições dos sócios e atletas femininos (só no BTT) no IV BTT, têm um desconto 
de 50 %. 

 
7- Os almoços são no valor: 

Atletas BTT/Caminhada … 5 garfadas. 
Acompanhantes …………. 15 garfadas.  
Sócios não atletas ………... 5 garfadas. 

 
8- No processo de inscrição, os participantes deverão indicar obrigatoriamente o nome 

completo, domicílio, data de nascimento e número de bilhete de identidade, 
contribuinte, telefone e equipa. Aos menores de 18 anos será exigido “Termo de 
Responsabilidade” dos pais ou responsáveis legais a autorizar a participação.  

 
 
 



Artigo 7º 

1- As inscrições serão efetuadas através do site do evento, telefone, ou presencialmente, 
junto da organização. O pagamento da inscrição é efetuado através de transferência 
bancária para o NIB.: 

Pagamento 

0010 0000 49694120001 65 

 

ou monetariamente na sede da 
Associação da entidade organizadora. 

2- As inscrições serão aceites até 15 de Setembro de 2016 (após esta data apenas serão 
aceites inscrições sem kit de atleta com um acréscimo de 5 pedais, bem como para o 
almoço terá um acréscimo de 5 garfadas). 
 

3- No valor da inscrição está incluído (excepto acompanhantes que apenas terão direito a 
caminhada e almoço): 
 
a. Participação nos trilhos 30km e 20km, 2km, na caminhada 9km.  
b. Seguro de acidentes pessoais (nota: qualquer acidente que ocorra durante a 

execução do percurso é da exclusiva responsabilidade dos praticantes em tudo o que 
exceda o risco coberto pelo seguro; o seguro apenas cobre os riscos resultantes de 
acidente sofrido durante o evento);  

c. Apoio logístico e técnico. Primeiros socorros. Abastecimentos sólidos e líquidos 
nas zonas de assistência/abastecimento e no final da prova; 

d. Utilização dos balneários, na zona de partida e chegada da prova (duches com água  
quente);  

e. Dorsal (serão disponibilizados números de contactos de telemóvel. [S.O.S] dos 
elementos da organização, indicados no dorsal);  

f. Lembranças alusivas ao evento. 
g. Almoço (opcional). 
h. Lavagem de bicicletas. 
i. Kit de atleta 
j.  Transporte do Cais de Escamarão, até a Escola EB 2.3 de Souselo 

Artigo 8º 

 
Atribuição de Dorsais 

1- A cada participante é atribuído um dorsal identificativo, seguindo a ordem de inscrição. 
 

2- O levantamento do dorsal é feito no dia 24 de Setembro entre as 17h00 e as 00h00 na 
sede da associação, ou no próprio dia entre as 07h00 e as 08h40 de comparência no 
secretariado. 

 
3- Os participantes obrigam-se a afixar na sua bicicleta a placa do dorsal, que deverá ficar 

sempre visíveis no decorrer da prova. Os concorrentes serão obrigados a mostrar a 
placa de identificação a todos os controladores e à Organização do evento quando 
exigido, sob pena de desclassificação ou exclusão da prova; 

 
Artigo 9º 

 
Percurso 

1- O passeio e a caminhada terá como partida na Escola EB2,3 de Souselo e chegada ao 
Cais de Escamarão, onde será disponibilizado transporte para o ponto de partida. 
 

2- O circuito realizar-se-á com trilhos nas freguesias de Souselo, Travanca, Moimenta, 
Espadanedo e Tarouquela, numa extensão de cerca de 30 km e 20km de puro BTT, uma 
aula de aquecimento de seguida uma caminhada de 10 km na freguesia de Souselo. 

 
3- O circuito será dividido em dois trilhos, um terá uma extensão de aproximadamente 30 

quilómetros, com um grau de dificuldade médio, e outro com uma distância mais curta 
composto 20 km, com um grau de dificuldade médio / baixo, os percursos terão carácter 
lazer e competitivo.  

  



 
Artigo 10º 

 
Classificações no BTT 

1- Serão entregues prémios aos 3 primeiros classificados do percurso dos 30 km. 
 

2- Será entregue prémio ao grupo mais numeroso. 
 

3- Será entregue prémio ao primeiro elemento feminino de cada trilho de BTT. 
 

4- Durante o percurso existirão postos de controlo de passagem obrigatório dos 
participantes. O Controlo "0" funcionará na Partida e estará aberto desde as 08h50 
horas. Só aos participantes que tenham efetuado todos os controlos será atribuído o 
tempo realizado e a respectiva classificação. 
 
 
                                                                  Artigo 11º 

 
Apoio Técnico 

1- Durante o percurso serão efetuados abastecimentos líquidos e sólidos. 
 

2- A Organização conta com o apoio de viaturas, em zonas de circulação automóvel, 
dentro das quais se inclui:  

- Carro vassoura; 
- Ambulância; 
- Batedores. 
 

3- Ao longo de todo o percurso, é prestada, na medida do possível, assistência técnica aos 
participantes. 

  
 

Artigo 14º 

 
Seguro de acidentes pessoais 

1- Todos os participantes serão possuidores de seguro de acidentes pessoais. 
 
 

Artigo 15º 

 
Disposições Finais 

1- No dia do evento o percurso encontra-se delimitado por placas, fitas e por elementos da 
organização. 
 

2- Os casos omissos são resolvidos pela organização. 
 

5- A organização não se responsabiliza, por qualquer dano ou acidente. 
 

6- A inscrição no evento determinará a aceitação integral e incondicional pelos 
participantes do presente regulamento e demais regras do evento. 

 
7- Todo o comportamento antidesportivo implicará a desclassificação do participante, que 

não poderá voltar a participar em futuros eventos desta organização. 
 

8- Os participantes poderão completar o IV PASSEIO BTT  SOUSELO “EU VOU” 
num tempo máximo de 05.00 horas.  

 
9- Em momento algum irá ocorrer cortes da via pública, funcionando as regras e a 

sinalização do Código de Estrada. 
 


