
CLUBE BTT ABUIAR 

15 de Janeiro de 

2023 
REBULAMENTO – 8º Raid de BTT do CLUBE 

BTT ABUIAR 
 

 

• Organização. 

O 8 º RAID de BTT do Clube BTT de Aguiar 2023 é organizada pelo mesmo 
na localidade de Aguiar. 

 
• Horários. 

• A partida para os dois trajectos tem início às 10 h do dia 15 de 
Janeiro de 2023 

• O Secretariado abre às 08h00min. 

 
• Percursos. 

• O evento decorrerá em caminhos rurais e trilhos no concelho 
de Viana do Alentejo 

• O Raid tem uma extensão de cerca de 50 kms, podendo os 
atletas optar por 25 km uma volta ou 50 km duas voltas 

• o percurso está aberto ao movimento de outros veículos, 
pelo que todos os participantes deverão respeitar as regras 
de trânsito. 

 

 
• Encerramento da prova no campo. 

 

 
• Os participantes do 8º RAID, que não chegarem à meta até 

às 13h 30 m. não serão classificados com tempo e posição. 

• Controlo. 

 

• Haverá zonas de controlos em ambos os percurso. 

• São criados postos de controlo aos participantes ao longo 
dos percursos e um posto de controlo de tempo no local



da chegada. 

• Só serão classificados os atletas que tenham efectuado 
todos os controlos no percurso escolhido no site da 
“Apedalar” quando efetuou a confirmação da inscrição. 

• Depois da inscrição efetuada e confirmada, não é possível 
alterar o percurso. O atleta que cruze a meta numa distância 
diferente daquela em que se inscreveu, será desclassificado. 

 

 
• Abastecimentos. (solídos e Liquídos) 

• Haverá abastecimentos 

 
• Marcações. 

 

• A prova será marcada com placas do CLUBE BTT AGUIAR, 
 

• Fitas sinalizadoras de cor vermelha e branca em toda a sua 
extensão. 

• Haverá cal no chão com indicações 

 
 
 

• Participantes e Prémios 

 
• Haverá prémios/trofeus para os 3 primeiros classificados do 

RAID 25km e RAID 50km, ( masculinos e femininos ), 

• Haverá classificações geral nos 25 km  

• Haverá classificações nos 50 km ( Com atribuição  de 
medalhas aos respectivos podios ) 

• Escalões masculinos 50 km 

•         Juniores (0 – 17) 

•         Sub23/Elites (18 – 29) 

•         Master30 (30 – 39) 

•         Master40 (40 – 49) 

•         Master50 (50 – 59) 

•         Master60 (+60) 

• Escalões femininos 50 km 

•         Escalão unico          



• Não serão classificados atletas que utilizem bicicletas com 
motor auxiliar. 

 
 

• Condições. 

• Aos menores de 18 anos, quando efectuarem a inscrição, 
será necessário entregar via; 

 
• e-mail para clubebttaguiar@gmail.com ,

mailto:clubebttaguiar@gmail.com


• ou entregar no dia da prova, uma declaração de 
responsabilidade adicional que deverá ser preenchida 
pelos pais ou encarregados de educação a autorizar a 
participação. 

 
• Deverá entregar também uma cópia do B.I./C.C. do 

participante bem como de quem preencheu a 
autorização 

• Valor da inscrição. 

 

• A inscrição no 8º Raid de BTT do Clube BTT de AGUIAR 2023 
tem o custo de 10 pedais. 

• com almoço é 17 pedais. 

• Acompanhante 7 pedais. 

• o pagamento deve ser feito através de referência multibanco 
emitida após inscrição no site www.apedalar.com
 HYPERLINK 
"http://www.apedalar.com/". 

• O almoço é a digníssima FEIJOADA,servido pelo CLUBE 
 

 

 

• O Valor da Inscrição Inclui 
 

• a participação no RAID 25 kms ou 50 kms, 

• dorsal, 

• almoço, caso opte pela opção com almoço, 

• abastecimentos sólidos e líquidos, 

• banhos e lavagem de bicicleta, 

• seguro, 

• saquinho,com o dorsal, e outros brindes, 

 
• Encerramento das inscrições. 

• As inscrições encerram impreterivelmente no dia 10 de 
Janeiro de 2023, às 23h:59min. ou até ao dia em que se 
atinjam os 300 inscritos. 

 
• Não se aceitam inscrições nem pagamentos depois desta 

data.
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• As inscrições liquidadas fora do prazo, não serão aceites, 
pelo que os interessados devem enviar o NIB para o e- mail 
do CLUBE BTT AGUIAR (www.apedalar.com) para a 
respectiva devolução, que será efectuada deduzindo os 
encargos bancários da inscrição. 

• inscrições só serão validadas após o pagamento. 

• Não serão devolvidos valores após a realização da prova. 
Independentemente de qq.justificação 

• As inscrições devem ser efectuadas através do site 
www.apedalar.com HYPERLINK 
"http://www.apedalar.com/". 

 
 

• Acompanhantes. 
 

• Todos os participantes que desejem levar acompanhantes 

ao almoço terão de pagar 7 pedais adicionais no ato da 

inscrição. 

 
• Local de almoço. 

• Todos os participantes e acompanhantes que desejem 
almoçar devem apresentar obrigatoriamente à entrada do 
local do almoço no salão de festas de Aguiar com as senhas 
entregues pela organização. 

 
• É interdita a entrada no espaço do refeitório a quem não 

apresentar a senha. 

 
• O almoço decorre no salão de festas da Junta de freguesia de 

Aguiar 

 
 
 
 
 
 

 
• Programa: 

• 08:00 – Abertura do secretariado e recepção dos atletas
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• 09:55 – Encerramento do secretariado 
 

• 10:00 – Partida 
 

• 11:30 –Início da entrega dos prémios 
 

• 13:00 - Almoço 

 
 

• Números de contato. 

 

• O nº de dorsal atribuído é sequencial para a maratona e 
todos os dorsais terão 4 números de telefone de contacto da 
organização. Aconselhamos por isso todos os participantes a 
levarem telemóvel, sendo a cobertura de rede satisfatória de 
um modo geral em todo o percurso. 

b. Contactos da organização 

-966760340 

-916422767 

-962168611 

-964694334 

 

• Abandono. 

 

• Em caso de abandono e de forma a colaborar com a 
localização, o atleta deverá retirar o dorsal de número da sua 
bicicleta e não circular em sentido oposto ao da competição. 
Deve contatar telefonicamente a organização e informar a 
sua localização. 

• Seguro: 

• Avisam-se os atletas de que o seguro da prova só cobre as 
situações ocorridas dentro do percurso da organização. 

• O seguro de acidentes é limitado e possui franquias 

 

 
• Furtos. 

 

• A organização não será responsabilizada por qualquer 
incidente, acidente e furto ocorrido no parque de 
estacionamento da maratona ou na via pública.



 

• Capacete e regras de transito, 

• É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado 
durante todo o percurso, e dado que o percurso se encontra 
aberto ao trânsito deve o participante circular sempre pela 
sua direita e respeitar as regras de trânsito. 

 
• Comportamento. 

• Todos os comportamentos anti-desportivos implicará a 
desclassificação do participante. Esta medida aplica-se 
também a quem desrespeitar o meio ambiente. Os 
participantes que atirarem objectos e lixo para a via serão 
imediatamente advertidos. 

 
• Outros. 

 

• A organização reserva-se ainda o direito de alterar o 
regulamento. Todas as alterações serão comunicadas aos 
inscritos. 

 
 
 

 
• Mudanças de percursos. 

• Alterações às mudanças de percurso só serão possíveis no 
site do www.apedalar.pt até ao dia 10 de Janeiro de 2022 às 
23:59min., ultrapassada esta data e hora não serão aceites 
alterações de percurso pelo que qualquer atleta que o faça 
no dia da maratona não verá concretizado o seu controle de 
tempo, logo não será classificado. 

 
 

25_Notas: 

 
 

• Menores de 14 anos, o seguro não cobre qualquer sinistro 

• Menores  de  14  anos,  é  aconselhável  a participação 
acompanhado por um tutor legal ! 

• Obrigatório a menores de 18 anos apresentar o respetivo 
termo de responsabilidade !

http://www.apedalar.pt/


 
 

27-Qualquer situação menos clara será resolvida pela organização 


