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Evento: Maratona BTT “Rota Al-Buhera VII” 

Localização: Albufeira, Distrito de Faro 

Data: 13 de Novembro de 2022  

Tipologia de prova: Maratona BTT / Gravel 

Organização: CBTTAA - Clube BTT Amizade de Albufeira 
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Comissão Organizadora 

O evento será gerido por uma Comissão Organizadora que irá acompanhar o processo 

organizacional até à data e durante a realização da prova. Para os devidos efeitos a 

Comissão Organizadora é constituída por sócios do clube, da entidade organizadora. 

 

Comissão Organizadora: 

- Coordenador Geral da Prova: 

- Coordenador de Comunicação, Imagem e Animação: (Speaker  & Animador) 

- Coordenador da Cronometragem, Resultados, Cerimónia Protocolar e Troféus: 

- Coordenador do Secretariado e Informações: 

- Coordenador do Circuito, Segurança e Assistência Médica: 

- Coordenador das Zonas de Abastecimento e Assistência Técnica: 

- Coordenador de Montagens, Patrocínios e Publicidade: 

- Coordenador de Voluntários e Staff: 
 

Artigo 1º 

Objecto, Designação e Âmbito 

1. O presente regulamento aplica-se ao evento lúdico-desportivo designado Maratona 

BTT “ROTA AL-BUHERA VII” e é subsidiário dos regulamentos aplicáveis da 

Federação Portuguesa de Ciclismo. 

 
2. O presente regulamento pode ser complementado por adendas publicadas pela 

organização até 2 dias antes da sua realização. 

 
3. Os casos não previstos neste Regulamento, assim como todas as eventuais dúvidas 

originadas pela sua interpretação, serão analisadas e decididas pela organização. 
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Artigo 2º 

Da Organização 

1. O evento Maratona BTT “ROTA AL-BUHERA VII”, é organizado pela Instituição 

denominada Clube de BTT Amizade de Albufeira, entidade sem fins lucrativos, com 

sede em Rua do Alto do Alpouvar “Quinta Ricardo” Cx Postal 217-Z, 8200-552 

Ferreiras - Albufeira, e está incluído no seu plano de atividades anual. 

Artigo 3º 

Data da Realização 

1. Maratona BTT “ROTA AL-BUHERA VII”, realiza-se anualmente no penúltimo Domingo 

do mês de Novembro, salvo por razões que a organização atenda como atendíveis e 

que motivem a alteração para outra data a designar. 

 
2. No ano de 2022 a realização do evento ocorrerá no dia 13 de Novembro pelas 

09.00h. 

 

Artigo 4º  

Participação 

1. O evento está aberto a todos os participantes sem limitações físicas impeditivas 

da prática desportiva de qualquer sexo ou nacionalidade. 

2.  De acordo com o Regulamento Geral CPT, no que diz respeito à idade mínima de 

participação, que não pode ser inferior a 15 anos (para a época 2022), 

consideram-se aptos os atletas nascidos até 2007, inclusive), devendo ser 

seguida a seguinte tabela: 

 

Idade Estrada BTT 

≥ 15 anos até 2H30 ou 70 km. até 1H15 ou 30 km. 

≥ 17 anos até 3H30 ou 100 km. até 3H00 ou 50 km. 

≥ 19 anos S/L S/L 

 

3. Assim e no cumprimento do referido Regulamento Geral CPT da UVP/FPC, todos os 
participantes inscritos com idade compreendida entre os 16 e os 19 anos, só 
poderão participar no percurso de distância menor (45kms). 
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4. Os menores de 18 anos de idade poderão participar com autorização prévia dos 

seus progenitores, preenchendo para tal o respectivo Termo de Responsabilidade 
anexo a este Regulamento. 

 
5. Os menores dos 13 anos aos 15 anos de idade só poderão participar na Mini-

Maratona (25Km), com autorização prévia dos seus progenitores, preenchendo 
para tal o respectivo Termo de Responsabilidade anexo a este Regulamento. 

 
6. A organização reserva-se ao direito de limitar o número de participantes e / ou de 

refeições a serem servidas de modo a garantir a qualidade do evento, sendo que 

no presente ano não estão limitadas as inscrições nem as refeições com 

pagamento efectuado. 

Artigo 5º 

Tipo de prova 

A lista de inscritos do “ROTA AL-BUHERA VII” será organizada por escalões e a 

classificação na chegada será organizada por tempos, onde serão atribuídos troféus 

aos 3 (três) primeiros classificados de cada Escalão, a Mini Maratona 25 Km só tem 

prémio de participação, medalha no final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45km 70km 

Geral M / F Geral M / F 

Elites M (até 35 anos) Elites M (até 35 anos) 

Master M (35 a 50 anos) Master M (35 a 50 anos) 

Veteranos A  M (50 a 60 anos) Veteranos A  M (50 a 60 anos) 

Veteranos B  M (Mais 60 anos) Veteranos B  M (Mais 60 anos) 

Elites F (até 35 anos) Elites F (até 35 anos) 

Master F (35 a 50 anos) Master F (35 a 50 anos) 

Veteranos F (Mais 60 anos) Veteranos F (Mais 60 anos) 

E-Bikes Geral E-Bikes Geral 

  Gravel 80 Km - Geral 

Página 3 



 
 

SEDE: Rua do Alto do Alpouvar “Quinta Ricardo” Cx Postal 217-Z, 8200-552 Ferreiras - Albufeira 
Contactos:  912686868 / 918204526 / 969827022     Email: cbttaa@gmail.com 

 

 

 

A “ROTA AL-BUHERA VII” é composto por quatro percursos com distâncias e 

dificuldades técnicas e físicas diferentes, sendo os mesmos marcados em toda a sua 

extensão, com sinalização vertical e horizontal de modo a permitir o vulgarmente 

denominado andamento livre. 

 
 

1. A todos os participantes correctamente inscritos será atribuído um frontal com 

número único o qual deverá ser colocado e mantido na respetiva bicicleta, em local 

visível e durante todo o período de realização do evento, sob pena de não 

atribuição de tempos ao participante infractor. 

 

2. Durante o percurso poderão existir postos de controlo, dispostos em locais 

selecionados para controlar as passagens dos participantes. Somente será 

atribuído tempo aos participantes que tenham passado correctamente por todos 

os postos de controlo. 

Artigo 6º  

Percurso 

1. O evento Maratona BTT “ROTA AL-BUHERA VII” disponibiliza aos participantes 

quatro percursos distintos, com as seguintes características: 
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Percurso 1 
25 Km  
ZA1 Km 15 
Subida acumulada de +300m 
Descida acumulada de -300m 
Altura máxima 70m 
Duração Aprox. 2h 30m 
Nível técnico: 1/5 
Nível físico: 1/5 
 

Percurso 2 
45 Km 
ZA1 Km 20 
Subida acumulada de +750m 
Descida acumulada de -750m 
Altura máxima 180m 
Duração Aprox. 2h 15m 
Nível técnico: 2/5 
Nível físico: 2/5 
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2. A partida e chegada será na Praça dos Pescadores junto à Praia dos Pescadores 

 
3. Os quatro percursos irão percorrer estradas, ruas, caminhos e veredas do 

Concelho de Albufeira, Loulé e Silves, tendo partes comuns a ambos e partes 

dissemelhantes, estando tal separação de percursos, devidamente assinalado, o 

percurso Gravel será por GPS 

 
4. A opção por qualquer dos percursos é efetuada pelos participantes no ato de 

inscrição, podendo até ao encerramento das mesmas efetuar alteração do 

percurso selecionado, pelo outro. As alterações após essa data são da inteira 

responsabilidade do participante não sendo contabilizado qualquer tempo se não 

for utilizado o percurso para o qual estava inscrito. 

 
5. A organização reserva-se ao direito de alterar o percurso, incluindo a distância, por 

razões justificáveis, e que melhor serviam os objetivos do evento e dos 

participantes. 

 

6. A Maratona BTT “ROTA AL-BUHERA VII” é uma prova BTT não guiada, pelo que todos 

os participantes deverão tomar especial atenção a toda a sinalização ao longo do 

percurso (placas de sinalização, fitas balizadoras, sinalização vertical e horizontal). 
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Percurso 3 
70 Km 
ZA1 Km 20 
ZA2 Km 35 Ponto de água 
ZA2 Km 55 
Subida acumulada de +1400m 
Descida acumulada de -1400m 
Altura máxima 230m 
Duração Aprox. 3h 15m 
Nível técnico: 4/5 
Nível físico: 4/5 
 

Percurso 4 (Gravel) 
80 Km 
ZA1 Km 31 
ZA2 Km 60 
Subida acumulada de +1250m 
Descida acumulada de -1250m 
Altura máxima 180m 
Duração Aprox. 3h 45m 
Nível técnico: 3/5 
Nível físico: 3/5 
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7. A Maratona BTT “ROTA AL-BUHERA VII” decorre em itinerários abertos ao público 

em geral pelo que deverão os participantes cumprir todas as regras rodoviárias 

legalmente em vigor, assim como ainda respeitar as indicações dadas pelos 

elementos da organização que se encontrem ao longo do percurso. 

 

Artigo 7º  

Segurança 

 

1. A inscrição inclui um seguro de acidentes pessoal de acordo com a legislação 

aplicável a este tipo de eventos. As condições do seguro são as constantes do 

documento emanado da empresa seguradora, e estará disponível para consulta 

no secretariado do evento. 

 
2. É obrigatório o uso de capacete, devidamente colocado durante todo o percurso. 

 
3. Para validade da aplicação do seguro a que se refere o presente artigo, é 

necessária a correta identificação do participante no ato da inscrição, incluindo a 

indicação do número do respetivo bilhete de identidade ou cartão de cidadão e 

data de nascimento. 

 
4. Em caso de desistência durante o percurso, por qualquer motivo, o participante 

deverá esperar pelo carro vassoura ou contactar a organização através dos 

telefones da organização inscritos no respetivo dorsal de participante. 

 
5. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ou infração cometida às 

regras do código da estrada por parte de qualquer participante, sendo de sua 

inteira responsabilidade qualquer situação de gravidade ocorrida durante o 

evento. 
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Artigo 8º  

Programa da Prova 

 

 

07h00m Abertura do Secretariado (Quartel dos Bombeiros Albufeira) 

08h40m Encerramento do Secretariado  

08h50m Briefing no local da Partida (Praça dos Pescadores) 

09h00m Inicio da Prova da Taça do Algarve 

09h15m Inicio da Prova BTT 

09h30m Inicio da Prova Gravel 

10h30m Abertura da Zona de Banhos (Pavilhão Escola Sec. Albufeira) 

10h45m Previsão chegada Primeiro da Meia Maratona  

11h45m Previsão chegada Primeiro da Maratona 

13h00m Fecho dos Percursos BTT e Gravel 

13h00m Almoço (Quartel dos Bombeiros Albufeira) 

14h00m Cerimónia Protocolar de Pódio 

16H00m Encerramento  

 

Artigo 9º 

Inscrições 

1. As inscrições devem ser feitas on-line no site 
(https://apedalar.pt/eventos/info/3006). 

 
2. Os custos de inscrição são os seguintes: 

 
2.1. Participação na prova de BTT 12,00 € 

 
2.2. Participação na prova de BTT e Almoço 20,00 € 

 
2.3. Almoço para acompanhantes 10,00 € 
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3. As inscrições serão válidas apenas após confirmação de pagamento. 

 
4. O pagamento é efetuado através dos meios disponibilizados no site 

(http://apedalar.com). 

 

5. No preço a pagar pelos participantes está incluído o seguro, Dorsal, brinde alusivo 

ao evento, abastecimento inicial, abastecimentos líquidos e sólidos 

disponibilizados desde o início até ao fim da respetiva prova, Primeiros socorros, 

lavagem de bicicletas, acesso a balneários para banhos, além de outras surpresas 

e brindes. 

 
6. Aos menores de 16 anos será exigido no ato de inscrição um termo de 

responsabilidade, assinado pelos pais ou tutores, (Formulário disponibilizado no 

site https://apedalar.pt/eventos/info/3006. 

 

 

Artigo 10º 
Regras de civismo e bom comportamento 

 

1. Os participantes obrigam-se a respeitar todas as indicações dos elementos da 
organização. 

 
2. Os participantes não deverão deixar detritos ao longo do percurso, devendo 

recolher todos os detritos e depositá-los nos sítios disponibilizados pela 

organização ao longo dos percursos. 

 

3. Ao longo dos respectivos percursos poderão cruzar-se com pessoas ou animais 

tanto uns como outros devem ser respeitados, sempre que possível deve-lhes ser 

dada prioridade na passagem. Nos atravessamentos de estradas nacionais ou 

municipais é obrigatório acatar as ordens dos agentes da autoridade ou dos 

colaboradores da organização destacados no local. 
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4. Todo o comportamento e condutas antidesportivas e anti-ambientais, são 

cabalmente condenadas pela organização e podem implicar a exclusão do infrator 

e a impossibilidade de se inscrever em eventos similares organizadas pelo Clube 

BTT Amizade de Albufeira. 

 
5. A mera Inscrição e participação neste evento, pressupõe a aceitação incondicional 

das normas constantes do presente regulamento, as quais estarão disponíveis na 

Internet, na página do evento em (http://apedalar.com) 

 

Artigo 11º 

Cancelamento da Prova 

 
1. O evento e prova desportiva poderão ser cancelados em virtude de força maior, 

designadamente por razões atmosféricas que impeçam a sua realização ou por 

razões de segurança. 

 
2. A organização poderá cancelar a prova a qualquer momento, caso se verifique 

algum impedimento técnico ou infraestrutural aos quais seja alheia. 

 
3. Em caso de cancelamento o valor das inscrições será devolvido em singelo num 

período máximo de 30 dias após a data prevista para a realização da prova. Os 

participantes inscritos não poderão reclamar qualquer indemnização. 

 

 

Artigo 12º 

Disposições finais 

 

 
1. Os participantes em qualquer dos eventos, cedem à organização os direitos de 

imagem. 
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2. Todas as informações sobre a organização deste evento serão disponibilizadas e 

mantidas atualizadas através do site da prova em (http://apedalar.com), incluindo 

inscrição on-line e de contacto com a organização. Adicionalmente, o secretariado 

estará igualmente disponível através do endereço de correio eletrónico 

(cbttaa@gmail.com). 

 
3. Os participantes na Maratona BTT “Rota Al-Buhera VII” ao efectuarem a sua 

inscrição, comprometem-se a aceitar, sem restrições, o presente Regulamento. 

 
4. A organização deseja a todos os participantes, acompanhantes e assistência, 

desejos de um agradável evento desportivo a todos. 

 
 

 

 
Albufeira, 17 de Agosto de 2022 

 

P/Direcção 

 

 

 

 

Paulo Barrelas 
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