
19º BTT 

Arco da Memória 

 
Regulamento 

1- O evento realiza-se no dia 18 de setembro no Arrimal, cuja organização é do 
CCRDArrimal/Morcegos, e terá como palco caminhos e trilhos em redor da aldeia 
de Arrimal, em plena serra dos candeeiros, passando por aldeias como o Arrimal, 
Casais Monizes, Valverde, Portela Vale de Espinho e Alqueidão do Arrimal.  
 

2- O evento terá início às 9.00h e será precedido pelo respetivo briefing.  

 
3- O evento tem como objetivos, promover o desporto, o respeito pela Natureza, e 

ao mesmo tempo dar a conhecer a nossa terra, e a nossa região. Decorrerá em 
simultâneo um passeio pedestre com cerca de 10 km. Neles poderão participar 
todos os elementos que se julguem com capacidade física e psíquica para o 
mesmo, e que se predisponham a acatar e cumprir o exposto neste regulamento. 
 

4- Trata-se de um evento de caracter competitivo e de lazer em simultâneo, que 
será composto por dois percursos de BTT: 

- Mini-raid 30km, com dificuldade física/técnica média;  

- Raid 50km, com dificuldade física/técnica média.  

A estes percursos, serão atribuídos tempos, desde que os participantes passem 
nos respetivos pontos de controlo. A classificação final será feita em função dos 
seguintes escalões: 

 - Masculinos: sub-23, Elites, Veteranos A, Veteranos B e Veteranos C; 

 - Femininos: Sub23/Elites e Veteranas; 

 - E-bikes.  

 
5- O Mini-raid terá um abastecimento, o raid dois abastecimentos.  

 
6- A caminhada terá uma distância de 10km com uma dificuldade física/técnica 

média com o reforço incluído. 



 
7- Em alguns troços, os percursos podem coincidir com estradas ou caminhos 

abertos ao trânsito. Deste modo deverão os participantes cumprir com as regras 
do mesmo. Poderão ser encontrados ao longo dos percursos, animais de grande 
porte à solta. Deste modo deverão os participantes usar do respetivo cuidado, 
não arriçando os mesmos. 
 

8- A sinalização será feita com pó de pedra, placas de madeira e elementos do Staff. 
Deverão os participantes acatar as instruções por eles dadas, bem como as 
indicações da sinalização. Todos os locais que possam oferecer maior perigo, 
serão identificados. Não haverá fitas ao longo dos percursos como meio de 
sinalização. Na passagem de apresentação dentro da localidade, de Arrimal, os 
participantes não poderão ultrapassar as viaturas que irão na frente a sinalizar o 
pelotão. 
 

9- É obrigatório o uso de capacete. Ao longo do percurso, os participantes deverão 
conservar o dorsal em bom estado, não sendo considerado participante, quem 
não se faça acompanhar do mesmo. Aos menores de 18 anos, será exigido termo 
de responsabilidade devidamente preenchido, e assinado pelo encarregado de 
educação. Caso seja necessário socorro durante o evento, no dorsal, estará um 
número telefónico disponível para o efeito. Em caso de necessidade de socorro, 
e na medida do possível, deverá ser indicado o Km, bem com o percurso que 
estaria a cumprir. 
 

10-  As inscrições são em www.apedalar.pt. 
 

11-  Os participantes, na variante BTT, mediante o pagamento de 17€ (dezassete 
euros), terão direito a:  

Seguro, Dorsal, Reforços durante o percurso, Lavagem de Bikes, Banho, Viatura 
de apoio, lembrança alusiva e almoço. Para participar não almoçando, o custo é 
de 11€. (onze euros). 

A participação no passeio pedestre terá um custo de 9€ (nove euros), sem 
almoço, e com almoço 15€ (quinze euros), terão direito a: 

Seguro, Reforços durante o percurso, Banho, Viatura de apoio, Lembrança 
alusiva e almoço. 

O almoço para acompanhantes, terá um custo de 10€ (dez euros). 

O almoço será servido à mesa, na sede da coletividade a partir das 13h30’, com 
todos os participantes devidamente sentados. Como é tradicional, o almoço será 
composto pela famosa sopa da pedra, frango na brasa, porco na brasa, bebidas 
e fruta. 

 



12- O valor das inscrições acresce 2 euros a partir do dia 10 de setembro, sendo que 
o prazo limite das mesmas será definido atempadamente pela organização 
 

13-  Possíveis ocorrências ou casos, que venham a existir, e que não constem deste 
regulamento serão resolvidos exclusivamente pela organização. 

 

14- Quaisquer alterações do presente regulamento, serão única e exclusivamente da 
responsabilidade da organização. 
 

15- Se leste e concordas com este regulamento, aproveita esta oportunidade e 
inscreve-te já em www.apedalar.pt.  
 

Contactos da organização: 964155834 - Rui Durão 
                                                934446346 - Plim  
                                                bttmorcegos@sapo.pt  

 

 


