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Condições de participação: 

- O “III BTT Rota da Truta” será realizado no dia 2 de Outubro de 2016 

(Domingo), em Vila Nova de Paiva, independentemente das condições 

climatéricas desse dia, desde que a Organização entenda que as mesmas não 

oferecem risco para os participantes. 

- O “III BTT Rota da Truta” é uma Organização da Casa do Povo de Vila Nova 

de Paiva que tem como vertente o desporto e a dança para crianças e jovens, 

que conta com o apoio do Município de Vila Nova de Paiva, Juntas de 

Freguesia e de várias entidades. 

- O local da partida e de chegada será junto ao Auditório Carlos Paredes, no 

centro de Vila Nova de Paiva, os banhos serão a cerca de 400 metros da 

chegada no Pavilhão Municipal, junto da escola EB23 Aquilino Ribeiro onde 

será também servido o almoço aos atletas. Os atletas poderão também utilizar 

as instalações do Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva em caso de 

necessidade. 

 

1- A prova tem a denominação:  

- “III BTT Rota da Truta”  é organizada Casa do Povo de Vila Nova de Paiva, no 

dia 02 de Outubro 2016. O evento iniciar-se-á junto ao Auditório Carlos 

Paredes, pelas 9h, com chegada dos primeiros participantes prevista por volta 

das 11h30m. O secretariado realizar-se-á no local da partida entre as 7h e as 

8h45m.  

Podem participar no “III BTT Rota da Truta”, atletas de ambos os sexos, 

devendo os menores apresentar termo de responsabilidade devidamente 

assinado pelo seu encarregado de educação, autorizando a sua participação 

na prova. Podem encontrar o formulário em www.apedalar.pt 
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- Existem duas opções de prova, uma com extensão de ±25 Km, outra com ±45 

Km. Os percursos são realizados no Concelho de Vila Nova de Paiva, 

essencialmente em caminhos rurais e trilhos adequados à prática de BTT. 

- As inscrições serão realizadas unicamente na plataforma online 

disponibilizada para o efeito www.apedalar.pt  

- Estando o percurso aberto à circulação de outros veículos, os participantes 

devem respeitar as regras de trânsito. Devido à necessidade de efetuar alguns 

cruzamentos e partes do percurso em Estradas Nacionais e Municipais, estas 

zonas estarão sinalizadas por elementos da Organização no sentido de 

assegurar a segurança dos participantes. 

- A marcação do percurso será feita com fitas, placas sinalizadoras e setas de 

cor laranja. Em locais considerados convenientes e perigosos será utilizada 

sinalética especial. Serão disponibilizados números de telemóveis para 

situações de necessidade ou emergência. Ao longo do percurso estarão 

elementos da organização, existindo ainda unidades móveis que apoiarão 

permanentemente os participantes. 

- Ao longo dos percursos de existirão diversos pontos de controlo, cuja 

localização será desconhecida dos Atletas. Só serão classificados os Atletas 

que passarem por todos os pontos de controlo correspondentes à distância que 

optaram por percorrer.  

 - A Organização reserva-se o direito de efetuar alterações no percurso caso 

haja motivos que o justifiquem ou ponham em causa a segurança dos 

participantes.  

 - O uso de capacete devidamente colocado é obrigatório durante toda a 

extensão da prova. O não cumprimento desta regra implicará a 

desclassificação do Atleta.  

- Todo o tipo de comportamento antidesportivo implicará a desclassificação do 

Atleta, podendo mesmo ser excluído de futuras edições.  

- As provas serão cronometradas e terão uma classificação final dos Atletas por 

distância. 
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- A classificação será independente para as duas distâncias e terá apenas dois 

escalões, um masculino e um feminino, independentemente da idade. Serão 

atribuídos prémios aos três primeiros classificados Masculinos e Femininos. 

Adicionalmente serão premiados o atleta mais novo e menos novo que 

participem. No caso de existirem atletas com a mesma idade, o prémio será 

atribuído a quem fizer a maior prova. Por último haverá prémio para a equipa 

mais numerosa. 

- Valor Inscrição:  

PACK 1 - 15 Euros (com almoço)  

PACK 2 – 12 Euros (sem almoço)  

Acompanhantes: 5 Euros  

O valor da inscrição inclui:  

PACK 1 - Frontal, reforço, seguro de acidentes pessoal, lembrança e almoço  

PACK 2 - Frontal, reforço, seguro de acidentes pessoal, lembrança 

 

- A organização não procederá a qualquer tipo de reembolso, caso o(a) atleta 

decida não marcar presença no evento. 

- Os menores de 18 anos têm de entregar no dia da prova o termo de 

responsabilidade assinado pelo encarregado de educação. 

- Por motivos de logística não é possível fazer alterações de frontais ou de 

percurso no dia da prova. 

- Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela organização, a 

qual será soberana nas suas decisões 

- A Organização declina qualquer responsabilidade de eventuais acidentes que 

possam ocorrer do não cumprimento do presente Regulamento. 

Vila Nova de Paiva 26/04/2016 

O responsável: Pedro Sousa.  

Contatos: pedrosousa2@gmail.com   

TEL: 962614925 
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