
 

 
MARATONA SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 2016 – BTT e PEDESTRE 

20 DE MARÇO DE 2016 

REGULAMENTO 

 

DEFINIÇÃO 

O evento MARATONA SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 2016 a realizar no dia 20 de Março de 2016, é 

um evento de bicicletas de todo o terreno (BTT) e passeio pedestre destinado a todas as pessoas. 

Este evento está inserido na Taça Joaquim Agostinho (consultar regulamento em 

http://tacajoaquimagostinho.pt.vu). 

A organização da Maratona Sobral de Monte Agraço entende que a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Sobral de Monte Agraço presta serviços imprescindíveis à população do concelho e que a 

sua existência é fundamental para que a população tenha uma boa qualidade de vida. Assim sendo, e 

tendo em conta que a situação económica e social continua a dificultar a sobrevivência de associações 

como a dos bombeiros voluntários, decidimos voltar a organizar o evento em 2016 a favor desta 

Associação. Propormos a organização de uma Maratona BTT (bicicletas todo-o-terreno) e de um Passeio 

Pedestre. 

A Organização deste evento cabe à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sobral de Monte 

Agraço. A organização tem o apoio de grupos de praticantes de BTT, empresas, associações e outras 

entidades. Este evento não tem cariz competitivo.  

 

PERCURSO 

O ponto de partida e a chegada de todos os percursos do evento é o Quartel do Bombeiros Voluntários de 

Sobral de Monte Agraço. 

Os participantes de BTT poderão efetuar um de dois percursos com cerca de 35 km ou 70 km e serão 

inscritos em 2 categorias: Masculina, Feminina. 

Os participantes na Taça Joaquim Agostinho terão que consultar regulamento próprio em 

http://tacajoaquimagostinho.pt.vu. 

Os percursos de 35km e 70km estarão marcados no terreno. 

A parte inicial do percurso é comum às distâncias de 35 km e 70km. No local de separação haverá 

sinalização com a indicação da direcção de cada percurso.No percurso existirão zonas de abastecimento 

sendo a distância entre estas zonas sempre inferior a 20 km. 

O percurso do passeio pedestre terá cerca de 12km. O percurso do Pedestre será marcado no terreno e 

acompanhado por elementos da organização. 

Os percursos desenrolam-se no Concelho do Sobral de Monte Agraço e concelhos limítrofes, cerca de 90% 

por caminhos, trilhos e estradas não asfaltadas. 

Os percursos utilizam vias públicas quer seja em estrada ou fora de estrada, atravessa aldeias e vilas, 

utiliza serventias que passam por propriedades privadas. Os participantes devem ter em consideração o 

fato de poder haver animais, pessoas ou viaturas a circular no mesmo trajecto. Os participantes deverão 

obedecer ao Código da Estrada e respeitar as indicações dadas pela organização. 

 



 

 

INSCRIÇÕES 

O Evento está limitado a 1000 participantes. 

 

PEDESTRE 

As inscrições são efetuadas através da página “inscrições” no site: http://maratonasma.weebly.com/ e 

no Quartel dos Bombeiros. 

A taxa de inscrição deverá ser paga por transferência bancária para o NIB: 0045 5310 40103922673 87 

no caso da inscrição online ou no local de inscrição no caso das restantes inscrições. 

O comprovativo de pagamento deverá ser enviado para o e-mail: maratonasma.info@gmail.com 

As inscrições só serão consideradas válidas com a confirmação do pagamento pela organização e no caso 

de menores só serão consideradas aquando da entrega de um termo de responsabilidade (disponível no 

blog) assinado pelo encarregado de educação, pai ou tutor, bem como fotocópia de Documento de 

Identificação de ambos. 

A Inscrição por participante inclui: seguro, abastecimento, banhos e almoço (de acordo com a modalidade 

escolhida). 

 

Preço da Inscrição:  

Pedestre e Acompanhantes - com almoço =10€ / sem almoço =5€ 

Nota: Crianças até aos 13 anos pagarão um preço único de 5€ com ou sem almoço. 

 

BTT 

Poderão participar nos percursos de BTT pessoas com idade igual ou superior a 16 anos. 

As inscrições são efetuadas através da página “inscrições” no site www.apedalar.com e no Quartel dos 

Bombeiros. 

A taxa de inscrição deverá ser paga por referência bancária atribuída automaticamente no caso da 

inscrição online ou no local de inscrição no caso das restantes inscrições. 

As inscrições só serão consideradas válidas com a confirmação do pagamento pela organização e no caso 

de menores só serão consideradas aquando da entrega de um termo de responsabilidade (disponível no 

site) assinado pelo encarregado de educação, pai ou tutor, bem como fotocópia de Documento de 

Identificação de ambos. 

A Inscrição por participante no BTT inclui: seguro, placas de identificação, abastecimentos, banhos,  

lavagem de bicicletas e almoço (de acordo com a modalidade escolhida). 

 

Preço da Inscrição:  

35/70Km - com almoço =15€ / sem almoço =10€ 

 

 

 

http://maratonasma.weebly.com/


 

 

TAÇA JOAQUIM AGOSTINHO 

Poderão participar na taça pessoas maiores de 19 anos. 

As inscrições são efetuadas através da página “inscrições” no site http://tacajoaquimagostinho.pt.vu.  

 

As inscrições fecham às 23:59h do dia 16 de Março de 2016. 

 

PROGRAMA DO EVENTO 

Dia 19 de Março de 2016 

21:00h - Abertura do secretariado  

24:00h - Fecho do secretariado 

Dia 20 de Março de 2016 

7:00h - Abertura do secretariado no Quartel dos Bombeiros Voluntários 

8:15h - Abertura da zona de partida (controlo 0) 

8:45h - Briefing 

9:00h – Partida 

12:00h - Fecho ponto de separação dos percursos de 35km e 70km 

15:30h - Fecho do controlo de chegada 

12:30h -16:00h - Almoço  

 

CONTROLO E DIVULGAÇÃO DE TEMPOS 

A listagem dos tempos de chegada à linha de meta, será divulgada no site do evento. 

Durante o percurso haverá postos de controlo identificados.  

Conforme indicação dos membros organização é necessário abrandar ou parar nos postos de controlo. 

Caso considere necessário, a organização poderá alterar os horários de fecho ponto de separação dos 

percursos de 35km e 70km e do controlo de chegada.  

 

ENTREGA DE PRÉMIOS 

A entrega de prémios da Meia Maratona será realizada às 11h30 ou 15m. após a chegada do 3º lugar do 

escalão e a entrega de prémios da Maratona às 12h30 ou 15m. após a chegada do 3º lugar do escalão. 

 

 

 

 

 

 

http://tacajoaquimagostinho.pt.vu/


 

OUTROS 

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

A organização, respetivos patrocinadores e entidades que colaboram no evento, reservam-se o direito de 

utilizar livremente, em todos os países e sob todas as formas, a participação dos concorrentes. O evento 

poderá ser gravado em vídeo e/ou fotografada pela organização e comunicação social para posterior 

divulgação. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem deverão notificar 

a organização com antecipação e por escrito. Caso contrário, estarão automaticamente a autorizar o seu 

uso em qualquer tempo, independentemente de compensação financeira. 

Cada participante de Btt deverá levar capacete, homologado para a prática de ciclismo, e colocado 

corretamente. 

Todos os participantes ao efetuarem a sua inscrição aderem, sem restrições, ao presente regulamento. 

À organização não poderá ser imputada qualquer responsabilidade no que respeita a acidentes, quer 

tenham sido causados pelos participantes, quer tenham sido estes as vítimas. Do mesmo modo não lhe 

será imputada qualquer responsabilidade, quanto às consequências de infração às leis, regulamentos e 

códigos em vigor, a qual deverá ser suportada pelos infratores. 

Todos casos omissos neste regulamento serão decididos pela organização, a qual será soberana nas suas 

decisões. 


