
 

REGULAMENTO 

“2 Horas Resistência BTT Algarve Maniacs” 

Data da prova: 22 Janeiro 2023 

   Introdução 

 A denominada “2 horas Resistência BTT Algarve Maniacs”, é uma prova de carácter despor?vo / compe?tivo, em Bicicletas de 
Todo-o-Terreno (BTT), disputada na União de freguesias de Alcantarilha e Pêra, concelho de Silves, com o obje?vo de divulgar 
e fomentar a prá?ca de desporto e decorrerá exclusivamente em caminhos agrícolas e de pé posto. 

Organização 

1. As “2 horas Resistência BTT Algarve Maniacs”, estão abertas a todos os par?cipantes maiores de 16 anos e sem limitações 
Rsicas, o quais se regerão pelo presente Regulamento Técnico e por toda e qualquer outra regulamentação ou interpretação 
publicada pela organização como adenda ao presente regulamento e publicada até 3 dias antes da data de início da prova. 

2. A Comissão Organizadora é a Associação BTT Algarve Maniacs. 

3.Os par?cipantes poder-se-ão inscrever individualmente ou em equipas de 2 elementos. 

Inscrições 

1. Todos os concorrentes que desejem par?cipar nas “2 horas Resistência BTT Algarve Maniacs”, deverão efetuar as suas 
inscrições on-line no site www.apedalar.pt 

2. As inscrições serão consideradas válidas após o pagamento da taxa de €14. 

3. No caso de menores, deve ser entregue uma declaração do Encarregado de Educação a autorizar a par?cipação nas “2 
horas Resistência BTT Algarve Maniacs”. 

4. A data limite para aceitação de inscrições será até ao dia 17 de Janeiro de 2023. 

5. A taxa de inscrição referida no ponto 1, inclui no valor da inscrição: Seguro, Abastecimento líquido e sólido e haverá ainda 
Reforço Alimentar no final da prova ( 1 Bifana, 1 Bebida & Caldo Verde). 

6. Em caso de acidente que seja necessário u?lizar o Seguro da organização, a franquia será da responsabilidade do atleta 
(s). 



Jurisdição 

1. Todos os par?cipantes, ao inscreverem-se, aderem, sem restrições, ao presente regulamento. 

2. Todas as dúvidas sobre a interpretação do regulamento e demais casos relacionados com as “2 horas Resistência BTT 
Algarve Maniacs”, serão analisadas e decididas pela Organização. 

3. A organização reserva-se no direito de aplicar sanções a qualquer concorrente que não respeite o presente regulamento, 
ou que, por qualquer forma, prejudique o bom -nome, imagem ou presegio das “2 horas Resistência BTT Algarve Maniacs”, 
ou qualquer dos seus promotores. Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada à Comissão Organizadora por 
eventuais prejuízos que de uma decisão deste ?po possa advir. 

4. Ao inscreverem-se será atribuído aos par?cipantes um número de dorsal que deverá ser colocado na frente da bicicleta, 
de forma visível, para permi?r uma fácil iden?ficação na passagem pelos pontos de controlo. 

Publicidade e imagem 

    1. Os participantes são livres de captar imagens fotográficas e vídeo do evento. 

 2. Os participantes podem afixar no seu vestuário pessoal, na bicicleta e capacete, qualquer inscrição publicitária de marcas, 
produto ou empresas. 

3. A organização das “2 horas Resistência BTT Algarve Maniacs”, respe?vos patrocinadores e as entidades que colaboram na 
organização deste evento despor?vo, reservam-se ao direito de utilizar livremente em todos os países e sob todas as formas, a 
par?cipação dos concorrentes, assim como os resultados por estes ob?dos. As “2 horas de Resistência BTT Algarve Maniacs”, 
poderá ser gravado em vídeo e/ou fotografado pela Organização do evento e jornalistas para posterior aproveitamento 
publicitário. Os par?cipantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem, deverão no?ficar a organização. 
Caso contrário, estarão automa?camente a autorizar o uso em qualquer tempo, independentemente de compensação 
financeira. 

Programa 

Dia 22 Janeiro 2023 (Domingo) 

- 08:30.00: Abertura do secretariado; 
- 09:45: Encerramento do secretariado; 
- 09:50: Briefing 
-10.00: Início da prova; 
-12-00: Fim da prova, acrescidas do tempo necessário à conclusão da volta que esteja a decorrer quando se esgotar o tempo 
definido.         
- 13:00: Reforço Alimentar e entrega de prémios. 
  

  



 0rganização da prova 

1. As bicicletas ao entrar para a linha de par?da serão sujeitas a um Controlo Zero, o qual ocorrerá entre as 09:30 e as 09:59 do dia 
22 Janeiro 2023. 

2. A par?da será dada às 10.00. 

3. A todos os par?cipantes é atribuído a mesma hora de par?da. 

4. Durante o percurso haverá controladores a verificar as voltas dos par?cipantes, a classificação será atribuída através das 
voltas efetuadas ao circuito. 

5. A duração da prova será de 2 Horas, acrescido do tempo necessário à conclusão da volta que esteja a decorrer quando se 
esgotar o tempo pré-definido. 

6. São vencedores de cada Categoria os par?cipantes que efetuarem o maior número de voltas ao circuito durante as 2 Horas, 
acrescidas do tempo necessário à conclusão da volta que esteja a decorrer quando se esgotar o tempo pré- definido. 

7. A conclusão da volta após se esgotar o tempo pré-definido de 2 Horas, não deve exceder os 30 minutos. 

8.Não é permi?do a paragem de participantes com o intuito de fazer tempo. 
   
9. Dado o carácter não oficial, a classificação será final, não havendo lugar a recurso. 

   Comportamento e equipamento 

1. Os participantes que seguem montados nas bicicletas terão precedência sobre atletas que levem a bicicleta à mão. Os 
concorrentes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se junto à berma direita do caminho. 

2. Os participantes que se preparam para ultrapassar outro atleta deverão dar indicação vocal da sua passagem (esquerda), o 
atleta que ultrapassa deverá ter os cuidados para não provocar acidente. 

3. A u?lização de atalhos ou a saída do percurso num ponto e a entrada num ponto dis?nto leva à desclassificação. 

4. A u?lização de linguagem abusiva, profana ou obscena, e qualquer outro tipo de comportamento não despor?vo será 
motivo para desclassificação. 

 5.A assistência no percurso pode ser prestada por outros atletas inscritos, e pela assistência do concorrente apenas no ponto 
definido pela organização e devidamente iden?ficado 

6.Cada par?cipante deverá levar capacete (OBRIGATÓRIO), homologado para a prá?ca de ciclismo e colocado corretamente. 
Caso um par?cipante se desloque no percurso com o capacete mal colocado poderá ser parado pela organização e obrigado 
a colocar o capacete corretamente. Os par?cipantes que se desloquem montados ou a pé no circuito deverão ter sempre o 
capacete colocado. 

7. Só é permi?da a u?lização de bicicletas de BTT bem como de E-Bikes de BTT, sendo que por questões de segurança não é 
permi?da a u?lização de pneus “finos” ou “lisos”. 

8.Os participantes podem levar água e comida que entendam como necessários. 

9. Os atletas que recebam assistência devem colocar-se na berma do caminho para não obstruir a passagem de outros 
concorrentes. 

10. Cada par?cipante é responsável pela u?lização de roupa e outro equipamento, adequado às condições 
meteorológicas previstas para o local. 



Classificações 

Masculinos: 
Open (dos 16 até aos 29 anos) 
Master 30 (dos 30 até aos 39 anos) 
Master 40 (dos 40 até aos 49 anos) 
Master +50 (+50 anos) 

Femininos: 
Open (dos 16 até aos 29 anos) 
Master 30 (dos 30 até aos 39 anos) 
Master +40 (+40 anos) 

Duplas: 
Geral 

E-Bikes: 
Geral 

  Troféus 

1. Serão entregues troféus por categorias masculina e feminina no decurso do Reforço Alimentar. 

2. Os troféus são pessoais e intransmissíveis e só serão entregues aos concorrentes que se apresentem pessoalmente na 
cerimónia de distribuição. Os premiados que não estejam presentes nestas cerimónias perderão o direito aos prémios que lhes 
es?verem des?nados. 

Local de concentração e localização da prova 

 1. A concentração dos atletas será no largo da Junta de Freguesia de Alcantarilha. 

2. A prova será realizada em caminhos, caminhos de pé posto e carreiros 

3. Após a realização da prova, os participantes poderão usufruir de um balneário e um local para lavar as bicicletas. 

   Interpretação deste regulamento 

1. O presente regulamento não será modificado na sua generalidade. Compete exclusivamente à Comissão Organizadora 
aprovar ou alterar, alguma correção que considere oportuna, a qual será comunicada no secretariado da prova. 

2.Caso o presente regulamento venha a ser publicado noutros idiomas e em caso de dúvidas rela?vas à sua 
interpretação, o texto em Português será o único considerado como válido. 

3.Qualquer ato ocorrido, algo que possa suscitar dúvidas ou esteja omisso neste regulamento será única e 
exclusivamente decidido pela organização. 



A Comissão Organizadora: 
Associação BTT Algarve Maniacs


