
 Evento 2ª Resistência 3 Horas Trilhos da Lagoa de Óbidos

 Data Localidade Fecho/Limite de Inscrições 
26 Fevereiro Arelho, Óbidos 21 Fevereiro 
9h30 200 Inscrições Pagas

A equipa do Btt Arelho organiza a 2ª Resistência de BTT. 

Objetivos desta organização: 

- Dinamizar culturalmente a Vila de Óbidos, mostrando aos participantes locais 
emblemáticos. 
- Fomentar a prática deste desporto junto das camadas mais jovens, e angariar novos.

Participantes 
A 2ª Resistência BTT Trilhos da Lagoa, destina-se ao público em geral, não sendo 
necessária licença desportiva da Federação Portuguesa de Ciclismo. 
Poderão também participar indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos.

Os concorrentes podem inscrever-se individualmente, nos seguintes escalões: 
Junior: (15-17 anos) 
Elite: (18-29 anos) 
Master 30: (30-39 anos) 
Master 40: (40-49 anos) 
Master 50: (+ 50 anos)
Femininas: (+15 anos)

Para efeitos de atribuição do escalão, será considerado o ano de nascimento do 
atleta.

Inscrições

Todos os concorrentes abrangidos pelo artigo anterior que desejem participar na 
prova, deverão fazer a sua pré-inscrição em: www.apedalar.pt 
As mesmas só serão consideradas válidas, e atribuído o respetivo frontal, após 
pagamento de: 

15€ com reforço incluído 

No caso de menores, deve ser entregue uma declaração do Encarregado de 
Educação a autorizar a participação na prova, acompanhada da cópia do BI do 
participante e do seu Encarregado de Educação, declaração conforme 
disponibilizamos na área de inscrições para o evento. 
A data limite para aceitação de inscrições e respetivo pagamento será até às 24:00 
horas do dia 21 de Fevereiro de 2022. 
O pagamento, inclui o valor da inscrição, reforço, seguro acidentes pessoais, 
abastecimento líquido (água) durante a prova, lavagem de bicicletas, banhos quentes 



e prémios para os; 3 primeiros classificados da geral, 3 primeiros classificados de 
cada escalão. 

O limite de inscrições é de 200 participantes com as inscrições confirmadas e pagas. 

Programa

Dia 26 de Fevereiro de 2022 (Domingo) 
07h30m: Abertura do secretariado; 
09h15m: Encerramento do secretariado; 
09h15m: Controlo zero e posicionamento na meta por ordem de frontal; 
09h30m: Início da prova; 
12h30m: Fim da prova; 
13h00m: Entrega de prémios. 
13h30m: Reforço; (Pão com Chouriço, Bebida). 

Prémios 

Serão entregues 3 troféus por escalão, 3 troféus à geral.
Os prémios são pessoais e intransmissíveis e só serão entregues aos concorrentes 
que se apresentem pessoalmente na cerimónia de distinção. Os premiados que não 
estejam presentes nestas cerimónias perderão o direito aos prémios que lhes 
estiverem destinados, sem que, por isso se verifique qualquer alteração, quer na 
classificação, quer nos prémios destinados aos restantes concorrentes. 
Os prémios serão entregues logo após o final da prova, e assim que os resultados 
sejam conhecidos. 

Concentração e localização da prova 

A concentração dos atletas será junto ao Centro Social Recreativo Arelhense onde 
está instalada toda a logística do evento. 
A prova será realizada em caminhos e carreiros unicamente em zona florestal. Será 
disponibilizado um ponto de lavagem de bicicletas junto à meta. 
O reforço será servido nas instalações do Centro Social Recreativo Arelhense. 


