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2º Rota da Batata Doce 

Regulamento 

 

Secretariado: 

1. Abertura do secretariado no Pavilhão Municipal - Aljezur ás 8:00 horas 

Partida e chegada: 

1. Partida será ás 9:00 horas no Pavilhão Municipal - Aljezur 
2. Chegada será no Espaço Multiusos Aljezur – “Festival da Batata Doce” 
3. Registo de tempos dos participantes na chegada. 
4. Registo de tempos será efectuado apenas na meia maratona (55 km) 

Percurso: 

1. O percurso terá 55 km (+/-) km e outro de 30 km (+/-) poderão sofrer alterações, conforme previsões meteorológicas. 
2. O track para GPS só vai ser disponibilizado na pagina de Facebook do BTT pedal’AR livre. 
3. Durante o percurso haverá diversos postos de controlo, todos os participantes devem “parar” a fim de registar sua 

passagem. 
4. Por questões de segurança, será estabelecido o limite de 4 horas para cumprimento do percurso. 
5. Alteração á alínea anterior será informada antes da partida no briefing. 
6. Os participantes que não queiram terminar e serem recolhidos pela organização no limite do tempo da alínea anterior, ficam 

sem apoio logístico no fim desse tempo á sua responsabilidade. 

Responsabilidade e Segurança: 

1) Os percursos estão abertos ao trânsito, pelo que os participantes devem estar conscientes que poderão cruzar-se com 
gado, outros animais, outros utilizadores do percurso como é o caso de caminhantes, outros ciclistas, cavaleiros ou 
até viaturas motorizadas de 2 ou 4 rodas. Nestas circunstâncias é sobre os participantes que recai a responsabilidade pelo 
respectivo comportamento e atitude.   

2) O passeio BTT Rota da Batata Doce é feito por terrenos montanhosos, todas as descidas serão classificadas como 
perigosas, por esse motivo não haverá sinalética informativa de perigo. 

3) O Clube BTT pedal’AR livre recomenda a todos que se mantenham permanentemente atentos a toda a envolvente, que sigam as 
instruções da organização e que respeitem escrupulosamente as regras de trânsito nos locais onde o percurso atravessa 
e/ou circula nas estradas nacionais ou camarárias. 

4) O Clube BTT pedal’AR livre, assegura através da viatura que fecha percurso o transporte dos participantes em caso de 
desistência ou avaria até a zona de chegada. 
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5) A Organização disponibiliza vários números de telemóvel, gravados nas placas frontais dos participantes, os quais se destinam 
a ser utilizados, no dia da prova, apenas nos casos de manifesta necessidade de socorro. 

6) Por questões de segurança é obrigatório a utilização de um telemóvel cujo número deve ser facultado à Organização no acto 
de inscrição. 

7) No caso de quedas ou avarias devem telefonar a informar o nº do km em que ocorreu a ocorrência, a fim das equipas de 
segurança se deslocarem para o local. 

8) No máximo de km a km haverá confirmação do percurso (fitas, cal ou tinta), caso não a encontrem estão enganados fora do 
percurso, nesse caso deve voltar atrás e confirmar as marcações.  

9) É obrigatório o uso de Capacete. 

Marcação: 

1) O percurso segue, em regra, a “Pista Principal” (PP) o que significa seguir sempre o mesmo sentido, até se  encontrar um 
cruzamento ou entroncamento. Nesses locais o participante deve confirmar sempre qual a ramificação que se encontra 
marcada como sendo aquela a seguir. As marcações serão efectuadas com a sinalização de placas de sinalização, fitas 
sinalizadoras, cal e tinta de cor branca. 

Menores: 

1) Os menores de idade têm que apresentar uma declaração do encarregado de educação a autorizar a sua participação. Não é 
permitido a participação a menores de 12 anos sem o acompanhamento da respectiva autorização e acompanhamento do 
encarregado de educação. 

Casos Omissos: 

1) Os casos omissos serão analisados pela organização que será soberana nas suas decisões.   

  

Contatos: 

967 825 624 ou 962 119 217 

Email: btt.pedalarlivre@gmail.com 

Facebook: BTT pedal’AR livre 

 
 

 


