
 

15º Passeio “Chaparros 2014” 

Organização 
AVENTURATIVA 

Os Chaparros BTT Team Associação 

Santiago do Cacém  

09 De Novembro de 2014 

 

"O evento" 
 
- No 15º Passeio “Chaparros 2014” os participantes que nos visitarem, têm a 

oportunidade de fazer um percurso de verdadeiro BTT com lindas paisagens de zonas 

verdejantes e magníficos trilhos de pura adrenalina.  

- O passeio terá duas vertentes, uma com a distância de cerca de 40Km, e um índice de 

dificuldade média, a outra, com uma distância de 70Km, e um índice de dificuldade 

média/alta. 

 

 

 

"Condições Gerais" 
 

- Os participantes devem seguir as normas de segurança, respeitando as regras de 

trânsito e cumprindo o código da estrada. Assim, dentro da Cidade, os atletas deverão 

seguir juntos sem utilizar a faixa de rodagem contrária, para melhor escoamento do 

tráfego e para a salvaguarda da integridade física de todos os participantes. 

- O percurso estará aberto ao movimento de outros veículos, deverá assim o participante 

obedecer às sinalizações e indicações dos elementos da organização que se encontram a 

supervisionar o decorrer do Passeio. 

-Os participantes devem seguir em linha e sempre pela direita, tendo especial atenção 

aos cruzamentos de algumas estradas, contudo se for possível será dada especial atenção 

às zonas onde poderá haver algum risco de encontro com outro tipo de tráfego, onde 

serão colocados elementos da organização. 

 

 

 

"Equipamento Obrigatório" 
 

Não será demais informar a todos os participantes que é necessário virem apetrechados 

do vosso material de apoio para os pequenos ou grandes contratempos; câmara-de-ar, 

bomba de ar, bidão de água, óculos, impermeável caso seja necessário, e acima de tudo, 

o uso de CAPACETE é OBRIGATÓRIO.  

 

 

 



“Concentração / Inicio” 

 
- Concentração no Pavilhão de Exposições de Santiago do Cacém. 

- Inicio do passeio frente ao Restaurante Cervejaria Covas 

- Abertura do secretariado às 07:30h 

- Entrega Frontais no dia do evento entre as 07:30h e 08:50h, 

- Briefing 08:55h, 

- Inicio às 09:00h 

 

Nota: Os atletas que sejam maiores de 16 e menores de 18 anos, implica termo de 

responsabilidade. 

http://www.oschaparros.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid

=39&Itemid=117 
A Associação não se responsabiliza por qualquer acidente que possa suceder no Passeio 

caso sejam inscritos atletas com a verdade omissa. 

 

 

 

"Inscrições" 
 

- Data limite de inscrições - 04 de Novembro de 2014  

- Limite de inscrições a 500 participantes 

 

Inscrições Não Sócios 

- Passeio - 11€ de donativo  

- Passeio com almoço – 18€ de donativo 

 

Inscrições Sócios com Quotas regularizadas.  

- Passeio – 8€ de donativo  

- Passeio com almoço – 13€ de donativo 

 

 

“Opções” 
 

Almoço Acompanhantes  

- 8€ de donativo  

 

-Até 20 de Outubro/2014 

JERSEY OFICIAL DA PROVA – 13€ de donativo 

 

Inscrição para o 15º Passeio “Chaparros 2014” em: http://apedalar.com/evento/30 
 

 

 

http://apedalar.com/evento/30


 

"Ofertas" 

 
- Lembrança, 

- Apoio Mecânico, 

- Abastecimentos, 

- Carrinhas de apoio, 

- Lavagem de Bikes, 

- Banhos 

 

 

"Banhos" 
 

- Os banhos dos Participantes masculinos e femininos serão no Pavilhão Municipal de 

Desportos de Santiago do Cacém. 

 

 

"Almoço" 

 
- Terá início a partir das 13:30 Horas no Pavilhão de Exposições de Santiago do Cacém. 

 

 

Os Chaparros BTT Team Associação, Agradecem a Vossa presença neste evento. 


