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1. Organização 

O evento BTT ALTE Algarve – Edição virtual é promovido e organizado pela Escola Profissional 

de Alte, CIPRL. 

 

2. Corrida 

Cada participante pode realizar uma de cinco provas: 

- Passeio Familiar de 12 km; 

- Clássico Passeio de 24 km; 

- Meia Maratona de 38 Km; 

- Maratona Curta de 65 Km; 

- Maratona Longa de 92 km. 

 

3. Modo de Participação 

3.1. Devido às condições que enfrentamos na atualidade, esta corrida não poderá ser realizada 

num formato conjunto, pelo que os participantes deverão correr individualmente, utilizando 

uma aplicação para marcar os quilómetros percorridos e o tempo utilizado para realizar o 

percurso. De seguida, todos os participantes que percorram no mínimo os quilómetros do seu 

nível, deverão enviar uma fotografia com o tempo e com os quilómetros percorridos (percorrer 

mais Km não trará vantagem aos participantes uma vez que a fotografia apenas serve para 

comprovar que foram percorridos, no mínimo, esses quilómetros. O que irá contar para 

classificação será apenas o tempo marcado). 

3.2. Quanto ao local, caso não existam restrições legais em contrário, poderá fazer o seu passeio 

ou corrida BTT em Alte, contudo sendo uma edição virtual, pode fazer o passeio ou corrida BTT 

em qualquer lugar. 

3.3 Caso opte por fazer o passeio ou corrida BTT em Alte e pretender fazer o respetivo percurso 

oficial da edição virtual, o percurso estará disponível no site www.bttalte.pt. Atenção que os 

percursos oficiais têm na realidade respetivamente 11,6 km, 24,2km, 38,3 km, 65,1 km e 91,9 

Km, pelo que sugerimos que confira a distância antes de desligar a aplicação que marca os 

quilómetros percorridos, por forma a que atinja o mínimo pretendido. 

3.4. Sendo uma edição virtual, mesmo para quem opte por realizar o percurso em Alte, esse 

percurso não estará marcado. 
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3.5. Sendo uma edição virtual e não sendo possível aglomerações de pessoas, não haverá apoio 

logístico, médico, nem zonas de assistência, pelo que cada participante terá de ser autónomo. 

3.6. Sendo uma edição virtual não haverá seguro de acidentes pessoais contratado pela 

organização. 

 

4. Período de Realização 

4.1. O período de realização é alargado e tem por objetivo permitir que quem opte por fazer o 

percurso em Alte, desde que não existam restrições legais que o impeçam, o possa fazer sem 

aglomerações de pessoas. 

4.2. Os participantes terão de realizar a corrida e enviar os seus tempos entre os dias 24 de abril 

e 1 de maio. Só irá ser aceite uma prova por participante (caso seja enviada mais do que uma 

prova pelo mesmo participante será contabilizada apenas, para efeitos de classificação, a 

primeira prova enviada). 

 

5. Inscrições 

5.1. As inscrições serão realizadas através da plataforma online, www.apedalar.pt, onde o 

utilizador irá colocar os dados necessários para que a sua inscrição seja validada.  

5.2. O prazo para proceder à inscrição e respetivo pagamento situa-se entre 30 de março e 23 

de abril, não sendo aceites inscrições ou pagamentos após o dia estipulado para o fim das 

inscrições. 

Importante: O participante ao introduzir os seus dados estará a permitir que a empresa 

responsável pela entrega dos kits tenha acesso a estes mesmos dados, mais precisamente, à 

morada, nome e telemóvel. 

 

6. Preços 

A inscrição não terá qualquer custo, contudo cada participante poderá escolher se quer ou não 

fazer uma doação para a entidade organizadora. 

 

7. Camisola da prova 

A compra da camisola é opcional. Caso opte pela sua compra indique o tamanho pretendido. 

Terá um custo de 7€ já com portes incluídos. 

Colocar o nome na camisola ou personalizar o dorsal terá um custo acrescido de 1€ cada. 

Ao adquirir a camisola NÃO estará a contribuir com donativo para a organização. 
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8. Escalões 

Os escalões são os seguintes: 

- F/M Jun/Sen (0-34) 

- F/M Vet I (35-39) 

- F/M Vet II (40-44) 

- F/M Vet III (45-49) 

- F/M Vet IV (50-54) 

- F/M Vet V (55-59) 

- F/M Vet VI (60+) 

Para efeitos de integração num determinado escalão, conta a idade do atleta no dia de início da 

prova (dia 24 de abril). 

Se existir um escalão onde o número de atletas a realizar o percurso não for superior a 3, esses 

mesmos atletas irão competir no escalão imediatamente anterior àquele em que estavam 

colocados. 

 

9. Classificações 

- As classificações para serão individuais e apresentadas dia 2 de maio (um dia depois do fim da 

prova) na plataforma www.apedalar.pt. 

 

10. Prémios 

Não haverá prémios. 

 

11. Infrações 

Não serão contabilizados para fins classificativos todos os atletas que: 

- Não cumpram com o número mínimo de quilómetros exigido para cada nível competitivo. Por 

isso, sugerimos que confira a distância antes de desligar a aplicação que marca os quilómetros 

percorridos, por forma a que atinja o mínimo pretendido; 

- Enviem a respetiva fotografia da prova após a data determinada (1 de maio). 

Todos os tempos enviados serão avaliados por parte da organização, de modo a garantir que 

todos os pressupostos foram cumpridos de forma correta. 

 

12. Dados Pessoais 
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Ao confirmar a sua inscrição, o participante concorda com a utilização dos dados pessoais 

fornecidos por parte da organização responsável pelo evento e por parte da empresa de 

transportes que irá proceder à entrega da camisola (caso o atleta assim o desejar). 

 

 

 

13. Responsabilidade 

O participante ao se inscrever declara que está em plena condição de saúde para realizar a 

prova, descartando de toda a responsabilidade a organização, Escola Profissional de Alte, CIPRL, 

respetivos apoiantes e patrocinadores do evento de eventuais lesões ou acidentes que possam 

ocorrer durante a realização da prova, renunciando, desde o momento da inscrição, a qualquer 

ação legal contra qualquer uma das entidades mencionadas. 

 

14. Deveres sociais e ambientais 

14.1 Caso encontre outra pessoa durante o passeio ou corrida, respeite as regras de segurança 

determinadas pela Direção Geral de Saúde. 

14.2 Apelamos para que os participantes preservem os locais onde realizarem o passeio ou 

corrida e que não atirem lixo para o chão. 
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