
O evento 14º SALOIOS BTT será realizado no dia 2 e abril de 2023, é um evento de bicicletas de todo o terreno 
(BTT) destinado a todas as pessoas.

1º - Os Saloios BTT - Arneiros, Torres Vedras
A) – Este Passeio de BTT não tem cariz competitivo;
B) – Após o percurso serão sorteados vários artigos de BTT ou quaisquer objectos que a organização entenda 
sortear, artigos gentilmente oferecidos através dos nossos parceiros;
C) – Serão ainda dados a todos os particpantes alguns brindes, de acordo com os parceiros do evento;
D) - Não tendo cariz competitivo terá controlo de tempos apenas com �m lúdico.

2º - Este passeio terá a partida às 9h00 na Adega Cooperativa da Ventosa, nos Arneiros, e terminará no 
mesmo local, na Adega Cooperativa da Ventosa, Arneiros.
A) – O percurso decorrerá por trilhos, caminhos rurais, públicos e estradas municipais, do Concelho de Torres 
Vedras e do Concelho de Mafra;
B) –  No entanto o percurso está aberto à passagem de outro tipo de veículos;
C) –  Tem uma extensão de:
         c1) –  Percurso principal, denominado de MARATONA, com cerca de 65 Km
         c2) –  Percurso alternativo, denominado de MEIA MARATONA, com cerca de 35 Km
D) –  No incio da prova estarão delimitadas 2 BOXES de partida

Box 1
Inscritos na Vertente Maratonas

Box 2
Inscritos na Vertente Meias Maratonas

E) –  A partida será às 9h00 em ponto e para todos.

3º - Os Percursos
A) – Os percursos Maratona e Meia Maratona não são guiados, pelo que os participantes devem ter atenção 
redobrada na sinalização colocada ao longo dos do percursos, (�tas de sinalização, setas identi�cadas com o 
logótipo Saloios BTT, sinais de informação e de perigo, etc). Em determinados pontos destes percursos, estarão 
elementos da organização identi�cados, com o objectivo de recti�carem /avisarem, se necessário a marcação e 
perigo do percurso e socorrerem algum eventual acidentado.
B) – A organização reserva-se no direito a alterar o percurso, à última da hora, caso necessário.
C) –A parte inicial do percurso é comum às distâncias da Maratona e Meia Maratona. No local de separação 
haverá sinalização com a indicação da direcção de cada percurso.

4º - Os Frontais/Identi�cadores de cada participante
A) – O frontal do 14º Saloios BTT - Arneiros,Torres Vedras, é fornecido pela organização e deverá estar sempre 
visível na parte dianteira da bicicleta;
B) – O frontal, deverá ser levantado no secretariado, nas lojas WestBike Torres Vedras e Movefree Torres Vedras 
em datas a anunciar, ou no dia da prova a partir das 7h30 na Zona de arranque do evento na Adega Cooperati-
va da Ventosa. Em qualquer dos dias será entregue o frontal e a/s respectiva/s senha/s para o almoço, quando 
for o caso de inscrição.

5º - Segurança e Meio Ambiente
A) – Serão disponibilizados números de contactos de telemóvel (S.O.S) dos elementos da organização, indica-
dos no Frontal/Identi�cadores de cada participante;
B) – Todos os participantes devem respeitar a regra de circulação de trânsito na via pública, previsto no código 
da Estrada;

C) – Devem ainda ter em especial atenção, aos cruzamentos e travessia de estradas principais e secundárias, 
nestas, devem circular o mais à direita possível;
D) – Durante todo o percurso é obrigatório o uso de capacete, devidamente colocado;
E) – Os participantes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se junto da berma do caminho e, 
em passagens estreitas, dar passagem quando se aproximar um atleta mais rápido;
F) – Não devem dani�car o meio ambiente. E não deixar lixo espalhado pelo percurso. Sendo passíveis de 
sanção e multas os participantes que não cumpram esta regra, se forem vistos a deitar lixo durante o percurso 
por algum elemento da organização.

6º - Abastecimentos
A) – Irão existir zonas de abastecimento: ( sólidos e líquidos);
Maratona - 2 - duas zonas de abastecimento
Meia Maratona - 1 - uma zona de abastecimento

7º Inscrições e Valores
A) – As inscrições para o 14º  Saloios BTT 2023 iniciam-se on-line em www.apedalar.pt no dia 1 de Janeiro de 
2023,  encerram a dia 19 Março de 2023, e estão limitadas a 800 inscritos. 

B) – Valor das inscrições:
Situação 1 - BTT:
Inscritos online pagos até 5 fevereiro 2023
Preço -> 11 Euros

Situação 2 - BTT:
Inscritos online pagos até 5 março 2023
Preço -> 12 Euros

Bucha Saloioa no Final
até 19 março 2023
Preço -> 3,5 Euros

Acompanhantes (apenas Bucha Saloioa)
até 19 março 2023
Preço -> 3,5 Euros

NOTAS IMPORTANTES:
1) Os pagamento das inscrições que foram feitas online devem ser efetuados via Referência MB que é enviada 
para o vosso mail, e deverá ser feita até dia 19 de março, pagamentos depois dessa data a inscrição �ca condi-
cionada, se não for validada será devolvido o dinheiro. Se não receberam a Referência MB, contatar geral@a-
pedalar.pt, o valor do almoço corresponde a (1bifana+1bebida).

2) -  Se não se atingir o limite das 800 inscrições até dia 19 de março, no secretariado no domingo dia 2 de abril  
entre as 7h30 e as 8h30, podem inscrever-se, temos 50/100 e apenas 50/100 frontais e inscrições disponiveis 
para este dia. Estas inscrições a haver, serão divulgadas nas redes sociais e site do evento as condições.

3)- Alterações na inscrição e pagamentos contatar geral@apedalar.pt

4) – As inscrições  validadas dentro do prazo limite de pagamento, incluem:
a)- Preço BTT com Bucha Saloioa (passeio marcado e cronometrado, brindes, almoço, banhos quentes, sorteio 
de material BTT, condições para lavagem pessoal das bicicletas e seguro)
b)- Preço BTT sem Bucha Saloioa (passeio marcado e cronometrado, brindes, banhos quentes, sorteio de 
material BTT, condições para lavagem pessoal das bicicletas e seguro)
c)- Preço Acompanhantes (Bucha Saloioa)
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8º Inscrições e Validação
A) – As inscrições só são válidas após o seu pagamento, através referência bancária única, enviada para cada 
inscrito logo mal sejam pagas �cam validadas, pagamentos feitos fora do prazo, �cam sujeitos a validação.
Não havendo validação será efetuado o reembolso do dinheiro através da Apedalar.pt
B) – Poderão participar nos percursos de BTT pessoas com idade igual ou superior a 16 anos.
C) – Aos menores de idade ( <18 anos) é exigido dos pais, ou representante legal, a fotocópia do bilhete de 
identidade do menor e do representante legal, bem como o termo de responsabilidade assinado pelo repre-
sentante legal do menor, que se encontra disponível no site http://www.saloiosbtt.com ou na página do 
facebook o�cial Saloios BTT, e também em anexo nesta página do regulamento.
Sem este termo de responsabilidade a inscrição não é válida, e não nos responsabilizamos por qualquer 
participação furtuita do menor inscrito.

9º Controlo dos Tempos
A) – A listagem dos tempos e classi�cações de chegada, será divulgada no site da Apedalar.pt
C) – Durante o percurso haverá postos de controlo identi�cados. 
D) – Conforme indicação dos membros organização é necessário abrandar ou parar nos postos de controlo.

10º Classi�cações e Prémios
Existem prémios para os 3 primeiros classi�cados masculinos e femininos em cada percurso Maratona, e Meia 
Maratona, Não existem prémios por escalões. Existem Classi�cações para todos, e por escalões. Qualquer 
alteração a este ponto será divulgada, com antecedência nas redes sociais e site da organização.

11º Tempos Limites de Passagem
Serão divulgados atempadamente, os horários limite de passagem do último atleta na divisão dos percursos, 
para �car class�cado. Ou seja  o tempo máximo que ele poderá fazer desde a partida, até à divisão dos percur-
sos. Bem como os horários limite de passagem do último atleta no último Ponto de Controlo, para �car 
class�cado. Ou seja  o tempo máximo que ele poderá fazer desde a partida, até ao último Ponto de Controlo. 
Se passar nestes locais foram do tempo máximo estipulado, �ca desclassi�cado.

12º Seguro
A) – Todos os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais. Com os requisitos e condições  
mínimas obrigatórias estipuladas por lei.
B) – Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer do percurso é da responsabilidade dos 
participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. As coberturas deste seguro funcionam apenas 
em caso de acidente.
C) - A Organização do evento ou qualquer etapa se responsabilizam por não ativação de seguro do atleta em 
caso de acidente, quando existirem dados mal inseridos pelo atleta aquando da sua inscrição no evento.
D) - Em caso de acidente que seja necessário utilizar o seguro da organização, a franquia será da responsabili-
dade do(s) atleta(s).
F) - Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer de qualquer um dos percursos Maratona ou 
Meia Maratona é da responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. As 
coberturas do seguro fornecido pela organização , funcionam apenas em caso de acidente.

Os atletas ao inscrever-se estão a assumi, aprovar e con�rmar que os dados preenchidos são verdadeiros e 
corretos e que concordam com o regulamento do 14º Saloios BTT, a realizar dia 2 de abril de 2023.
O não preenchimento correto pode levar à não ativação do seguro, por parte da Seguradora, logo o atleta 
inscrito deve ter muita atenção, as dados preenchidos.

NOTA:
Todos os participantes, sem excepção, inscritos em exlusivo no 14º Raid Saloios BTT, estão cobertos por um 
seguro de acidentes pessoais. No entanto é da responsabilidade dos sinistrados o pagamento das taxas de 
tratamento. Assim todos os atletas que se desloquem ao Hospital devem fazer o pagamento dos tratamentos, 
devendo depois e sob sua responsabilidade apresentar as despesas de tratamento à Companhia Seguradora, 
de forma a serem ressarcidos dos valores pagos.

13º Diversos
A) - Os Diretores da Prova, Diretores de Percurso, a Cronometragem, os Controladores e Indicadores de 
Percurso, de Zona de Separação, de Controlo de Passagem e de Picagem são “Juízes dos Percursos” pelo que 
as suas decisões são inquestionáveis, e terão que ser respeitadas;
B) - Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como dos seus patrocinadores e parceiros, de 
nenhum objeto perdido ou extraviado no decorrer de todo o evento;
C) - Após a inscrição e pagamento da inscrição, no prazo máximo de 2 semanas após a sua inscrição, o atleta 
poderá fazer o pedido de reembolso em caso de força maior, com devida justi�cação perante a organização. 
Será devolvido o dinheiro pago na inscrição, ma será subtraído os valores já pagos para produção de 
frontais, e seguros de Acidentes Pessoais e de Responsabilidade Civil efetuados para o atleta. A decisão �nal 
sobre a devolução dos valores será sempre decidida pela organização.
D) - Não serão devolvidos valores de inscrição em caso de catástrofes naturais, guerra, adiamentos do 
evento, ou casos de obrigatoriedade de cancelamento por parte de entidades municipais, de forças de 
segurança, bombeiros, proteção civil, autoriedade de saúde, governo, ou demais entidades.

14º Bicicletas Elétricas
A) – É permitido o uso de bicicletas elétricas ou com mecanismos de motores auxiliares. Existe um escalão 
próprio para as Bicicletas Eléctricas;
B)  - Todos os Atletas inscritos, neste escalão devem entrar na box do percurso em que se inscrevem;
C) - Os Atletas participantes com Bicicletas Elétricas devem ter ainda maior atenção, no decorrer dos percur-
sos, de modo a não prejudicarem todos os outros participantes, não devem entrar em disputas de lugares 
com atletas com Bicicletas Não Elétricas;
D) - O atleta que faça uso de bicicletas elétricas ou com mecanismos de motores auxiliares, poderá fazer os 
percursos, mas não contará para as classi�cações gerais.

14º Esclarecimentos, Questões, Dúvidas e Noticias
A) – Para Qualquer esclarecimento contactar:
Emanuel Bernardes (966128590)
Claúdio Filipe ( 914797954)
David Maria (915224741)
Nuno Antunes (936667593)

15º Estabilidade e Interpretação do Regulamento
O presente regulamento não será modi�cado na sua generalidade.
Compete exclusivamente ao grupo organizador Saloios BTT aprovar qualquer correcção que considere 
oportuna, a qual será divulgada na Internet, no Sítio o�cial www.saloiosbtt.com, no Facebook O�cial e no 
Secretariado.

16º Imagem, Vídeos e Redes Sociais
Os participantes são livres de tirar fotogra�as e fazer vídeos do evento, partilhar e divulgar.
A organização, respectivos patrocinadores e entidades que colaboram no evento, reservam-se o direito de 
utilizar livremente, em todos os países as imagens. O evento poderá ser gravado em vídeo e/ou fotografada 
pela organização e comunicação social para posterior divulgação. Os participantes que tiverem alguma 
restrição quanto ao uso da sua imagem deverão noti�car a organização com antecipação e por escrito. Caso 
contrário, estarão automaticamente a autorizar o seu uso em qualquer tempo, sem compensação �nanceira.

17º Aceitação do Regulamento
Ao inscrever-se e pagar a sua inscrição, o participante aceita todos os pontos, condições e normas referidas 
anteriormente, uma aceitação feita incondicionalmente, e de perfeita consciência do seus actos. Todos casos 
omissos neste regulamento serão decididos pela organização, a qual será soberana nas suas decisões.
Só se aceitarão reclamações efectuadas por escrito e dentro de uma hora posterior ao termo da prova.
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O evento 14º SALOIOS BTT será realizado no dia 2 e abril de 2023, é um evento de bicicletas de todo o terreno 
(BTT) destinado a todas as pessoas.

1º - Os Saloios BTT - Arneiros, Torres Vedras
A) – Este Passeio de BTT não tem cariz competitivo;
B) – Após o percurso serão sorteados vários artigos de BTT ou quaisquer objectos que a organização entenda 
sortear, artigos gentilmente oferecidos através dos nossos parceiros;
C) – Serão ainda dados a todos os particpantes alguns brindes, de acordo com os parceiros do evento;
D) - Não tendo cariz competitivo terá controlo de tempos apenas com �m lúdico.

2º - Este passeio terá a partida às 9h00 na Adega Cooperativa da Ventosa, nos Arneiros, e terminará no 
mesmo local, na Adega Cooperativa da Ventosa, Arneiros.
A) – O percurso decorrerá por trilhos, caminhos rurais, públicos e estradas municipais, do Concelho de Torres 
Vedras e do Concelho de Mafra;
B) –  No entanto o percurso está aberto à passagem de outro tipo de veículos;
C) –  Tem uma extensão de:
         c1) –  Percurso principal, denominado de MARATONA, com cerca de 65 Km
         c2) –  Percurso alternativo, denominado de MEIA MARATONA, com cerca de 35 Km
D) –  No incio da prova estarão delimitadas 2 BOXES de partida

Box 1
Inscritos na Vertente Maratonas

Box 2
Inscritos na Vertente Meias Maratonas

E) –  A partida será às 9h00 em ponto e para todos.

3º - Os Percursos
A) – Os percursos Maratona e Meia Maratona não são guiados, pelo que os participantes devem ter atenção 
redobrada na sinalização colocada ao longo dos do percursos, (�tas de sinalização, setas identi�cadas com o 
logótipo Saloios BTT, sinais de informação e de perigo, etc). Em determinados pontos destes percursos, estarão 
elementos da organização identi�cados, com o objectivo de recti�carem /avisarem, se necessário a marcação e 
perigo do percurso e socorrerem algum eventual acidentado.
B) – A organização reserva-se no direito a alterar o percurso, à última da hora, caso necessário.
C) –A parte inicial do percurso é comum às distâncias da Maratona e Meia Maratona. No local de separação 
haverá sinalização com a indicação da direcção de cada percurso.

4º - Os Frontais/Identi�cadores de cada participante
A) – O frontal do 14º Saloios BTT - Arneiros,Torres Vedras, é fornecido pela organização e deverá estar sempre 
visível na parte dianteira da bicicleta;
B) – O frontal, deverá ser levantado no secretariado, nas lojas WestBike Torres Vedras e Movefree Torres Vedras 
em datas a anunciar, ou no dia da prova a partir das 7h30 na Zona de arranque do evento na Adega Cooperati-
va da Ventosa. Em qualquer dos dias será entregue o frontal e a/s respectiva/s senha/s para o almoço, quando 
for o caso de inscrição.

5º - Segurança e Meio Ambiente
A) – Serão disponibilizados números de contactos de telemóvel (S.O.S) dos elementos da organização, indica-
dos no Frontal/Identi�cadores de cada participante;
B) – Todos os participantes devem respeitar a regra de circulação de trânsito na via pública, previsto no código 
da Estrada;

C) – Devem ainda ter em especial atenção, aos cruzamentos e travessia de estradas principais e secundárias, 
nestas, devem circular o mais à direita possível;
D) – Durante todo o percurso é obrigatório o uso de capacete, devidamente colocado;
E) – Os participantes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se junto da berma do caminho e, 
em passagens estreitas, dar passagem quando se aproximar um atleta mais rápido;
F) – Não devem dani�car o meio ambiente. E não deixar lixo espalhado pelo percurso. Sendo passíveis de 
sanção e multas os participantes que não cumpram esta regra, se forem vistos a deitar lixo durante o percurso 
por algum elemento da organização.

6º - Abastecimentos
A) – Irão existir zonas de abastecimento: ( sólidos e líquidos);
Maratona - 2 - duas zonas de abastecimento
Meia Maratona - 1 - uma zona de abastecimento

7º Inscrições e Valores
A) – As inscrições para o 14º  Saloios BTT 2023 iniciam-se on-line em www.apedalar.pt no dia 1 de Janeiro de 
2023,  encerram a dia 19 Março de 2023, e estão limitadas a 800 inscritos. 

B) – Valor das inscrições:
Situação 1 - BTT:
Inscritos online pagos até 5 fevereiro 2023
Preço -> 11 Euros

Situação 2 - BTT:
Inscritos online pagos até 5 março 2023
Preço -> 12 Euros

Bucha Saloioa no Final
até 19 março 2023
Preço -> 3,5 Euros

Acompanhantes (apenas Bucha Saloioa)
até 19 março 2023
Preço -> 3,5 Euros

NOTAS IMPORTANTES:
1) Os pagamento das inscrições que foram feitas online devem ser efetuados via Referência MB que é enviada 
para o vosso mail, e deverá ser feita até dia 19 de março, pagamentos depois dessa data a inscrição �ca condi-
cionada, se não for validada será devolvido o dinheiro. Se não receberam a Referência MB, contatar geral@a-
pedalar.pt, o valor do almoço corresponde a (1bifana+1bebida).

2) -  Se não se atingir o limite das 800 inscrições até dia 19 de março, no secretariado no domingo dia 2 de abril  
entre as 7h30 e as 8h30, podem inscrever-se, temos 50/100 e apenas 50/100 frontais e inscrições disponiveis 
para este dia. Estas inscrições a haver, serão divulgadas nas redes sociais e site do evento as condições.

3)- Alterações na inscrição e pagamentos contatar geral@apedalar.pt

4) – As inscrições  validadas dentro do prazo limite de pagamento, incluem:
a)- Preço BTT com Bucha Saloioa (passeio marcado e cronometrado, brindes, almoço, banhos quentes, sorteio 
de material BTT, condições para lavagem pessoal das bicicletas e seguro)
b)- Preço BTT sem Bucha Saloioa (passeio marcado e cronometrado, brindes, banhos quentes, sorteio de 
material BTT, condições para lavagem pessoal das bicicletas e seguro)
c)- Preço Acompanhantes (Bucha Saloioa)
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8º Inscrições e Validação
A) – As inscrições só são válidas após o seu pagamento, através referência bancária única, enviada para cada 
inscrito logo mal sejam pagas �cam validadas, pagamentos feitos fora do prazo, �cam sujeitos a validação.
Não havendo validação será efetuado o reembolso do dinheiro através da Apedalar.pt
B) – Poderão participar nos percursos de BTT pessoas com idade igual ou superior a 16 anos.
C) – Aos menores de idade ( <18 anos) é exigido dos pais, ou representante legal, a fotocópia do bilhete de 
identidade do menor e do representante legal, bem como o termo de responsabilidade assinado pelo repre-
sentante legal do menor, que se encontra disponível no site http://www.saloiosbtt.com ou na página do 
facebook o�cial Saloios BTT, e também em anexo nesta página do regulamento.
Sem este termo de responsabilidade a inscrição não é válida, e não nos responsabilizamos por qualquer 
participação furtuita do menor inscrito.

9º Controlo dos Tempos
A) – A listagem dos tempos e classi�cações de chegada, será divulgada no site da Apedalar.pt
C) – Durante o percurso haverá postos de controlo identi�cados. 
D) – Conforme indicação dos membros organização é necessário abrandar ou parar nos postos de controlo.

10º Classi�cações e Prémios
Existem prémios para os 3 primeiros classi�cados masculinos e femininos em cada percurso Maratona, e Meia 
Maratona, Não existem prémios por escalões. Existem Classi�cações para todos, e por escalões. Qualquer 
alteração a este ponto será divulgada, com antecedência nas redes sociais e site da organização.

11º Tempos Limites de Passagem
Serão divulgados atempadamente, os horários limite de passagem do último atleta na divisão dos percursos, 
para �car class�cado. Ou seja  o tempo máximo que ele poderá fazer desde a partida, até à divisão dos percur-
sos. Bem como os horários limite de passagem do último atleta no último Ponto de Controlo, para �car 
class�cado. Ou seja  o tempo máximo que ele poderá fazer desde a partida, até ao último Ponto de Controlo. 
Se passar nestes locais foram do tempo máximo estipulado, �ca desclassi�cado.

12º Seguro
A) – Todos os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais. Com os requisitos e condições  
mínimas obrigatórias estipuladas por lei.
B) – Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer do percurso é da responsabilidade dos 
participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. As coberturas deste seguro funcionam apenas 
em caso de acidente.
C) - A Organização do evento ou qualquer etapa se responsabilizam por não ativação de seguro do atleta em 
caso de acidente, quando existirem dados mal inseridos pelo atleta aquando da sua inscrição no evento.
D) - Em caso de acidente que seja necessário utilizar o seguro da organização, a franquia será da responsabili-
dade do(s) atleta(s).
F) - Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer de qualquer um dos percursos Maratona ou 
Meia Maratona é da responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. As 
coberturas do seguro fornecido pela organização , funcionam apenas em caso de acidente.

Os atletas ao inscrever-se estão a assumi, aprovar e con�rmar que os dados preenchidos são verdadeiros e 
corretos e que concordam com o regulamento do 14º Saloios BTT, a realizar dia 2 de abril de 2023.
O não preenchimento correto pode levar à não ativação do seguro, por parte da Seguradora, logo o atleta 
inscrito deve ter muita atenção, as dados preenchidos.

NOTA:
Todos os participantes, sem excepção, inscritos em exlusivo no 14º Raid Saloios BTT, estão cobertos por um 
seguro de acidentes pessoais. No entanto é da responsabilidade dos sinistrados o pagamento das taxas de 
tratamento. Assim todos os atletas que se desloquem ao Hospital devem fazer o pagamento dos tratamentos, 
devendo depois e sob sua responsabilidade apresentar as despesas de tratamento à Companhia Seguradora, 
de forma a serem ressarcidos dos valores pagos.

13º Diversos
A) - Os Diretores da Prova, Diretores de Percurso, a Cronometragem, os Controladores e Indicadores de 
Percurso, de Zona de Separação, de Controlo de Passagem e de Picagem são “Juízes dos Percursos” pelo que 
as suas decisões são inquestionáveis, e terão que ser respeitadas;
B) - Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como dos seus patrocinadores e parceiros, de 
nenhum objeto perdido ou extraviado no decorrer de todo o evento;
C) - Após a inscrição e pagamento da inscrição, no prazo máximo de 2 semanas após a sua inscrição, o atleta 
poderá fazer o pedido de reembolso em caso de força maior, com devida justi�cação perante a organização. 
Será devolvido o dinheiro pago na inscrição, ma será subtraído os valores já pagos para produção de 
frontais, e seguros de Acidentes Pessoais e de Responsabilidade Civil efetuados para o atleta. A decisão �nal 
sobre a devolução dos valores será sempre decidida pela organização.
D) - Não serão devolvidos valores de inscrição em caso de catástrofes naturais, guerra, adiamentos do 
evento, ou casos de obrigatoriedade de cancelamento por parte de entidades municipais, de forças de 
segurança, bombeiros, proteção civil, autoriedade de saúde, governo, ou demais entidades.

14º Bicicletas Elétricas
A) – É permitido o uso de bicicletas elétricas ou com mecanismos de motores auxiliares. Existe um escalão 
próprio para as Bicicletas Eléctricas;
B)  - Todos os Atletas inscritos, neste escalão devem entrar na box do percurso em que se inscrevem;
C) - Os Atletas participantes com Bicicletas Elétricas devem ter ainda maior atenção, no decorrer dos percur-
sos, de modo a não prejudicarem todos os outros participantes, não devem entrar em disputas de lugares 
com atletas com Bicicletas Não Elétricas;
D) - O atleta que faça uso de bicicletas elétricas ou com mecanismos de motores auxiliares, poderá fazer os 
percursos, mas não contará para as classi�cações gerais.

14º Esclarecimentos, Questões, Dúvidas e Noticias
A) – Para Qualquer esclarecimento contactar:
Emanuel Bernardes (966128590)
Claúdio Filipe ( 914797954)
David Maria (915224741)
Nuno Antunes (936667593)

15º Estabilidade e Interpretação do Regulamento
O presente regulamento não será modi�cado na sua generalidade.
Compete exclusivamente ao grupo organizador Saloios BTT aprovar qualquer correcção que considere 
oportuna, a qual será divulgada na Internet, no Sítio o�cial www.saloiosbtt.com, no Facebook O�cial e no 
Secretariado.

16º Imagem, Vídeos e Redes Sociais
Os participantes são livres de tirar fotogra�as e fazer vídeos do evento, partilhar e divulgar.
A organização, respectivos patrocinadores e entidades que colaboram no evento, reservam-se o direito de 
utilizar livremente, em todos os países as imagens. O evento poderá ser gravado em vídeo e/ou fotografada 
pela organização e comunicação social para posterior divulgação. Os participantes que tiverem alguma 
restrição quanto ao uso da sua imagem deverão noti�car a organização com antecipação e por escrito. Caso 
contrário, estarão automaticamente a autorizar o seu uso em qualquer tempo, sem compensação �nanceira.

17º Aceitação do Regulamento
Ao inscrever-se e pagar a sua inscrição, o participante aceita todos os pontos, condições e normas referidas 
anteriormente, uma aceitação feita incondicionalmente, e de perfeita consciência do seus actos. Todos casos 
omissos neste regulamento serão decididos pela organização, a qual será soberana nas suas decisões.
Só se aceitarão reclamações efectuadas por escrito e dentro de uma hora posterior ao termo da prova.

Secção de BTT A.C.D.R. Arneiros - Saloios BTT
Arneiros - Torres Vedras - 1 janeiro 2023

Situação 3 - BTT:
Inscritos online pagos até 19 março 2023
A) -Preço-> 13 Euros

Situação 4 - BTT:
Inscritos depois de 19 de março 2023
A)-Preço -> 14 Euros

Bucha Saloioa no Final
depois de 19 março 2023
Preço -> 4 Euros

Acompanhantes (apenas Bucha Saloioa)
depois de 19 março 2023
Preço -> 4 Euros

REGULAMENTO 14º SALOIOS BTT
2 ABRIL 2023 ARNEIROS, VENTOSA, TORRES VEDRAS



O evento 14º SALOIOS BTT será realizado no dia 2 e abril de 2023, é um evento de bicicletas de todo o terreno 
(BTT) destinado a todas as pessoas.

1º - Os Saloios BTT - Arneiros, Torres Vedras
A) – Este Passeio de BTT não tem cariz competitivo;
B) – Após o percurso serão sorteados vários artigos de BTT ou quaisquer objectos que a organização entenda 
sortear, artigos gentilmente oferecidos através dos nossos parceiros;
C) – Serão ainda dados a todos os particpantes alguns brindes, de acordo com os parceiros do evento;
D) - Não tendo cariz competitivo terá controlo de tempos apenas com �m lúdico.

2º - Este passeio terá a partida às 9h00 na Adega Cooperativa da Ventosa, nos Arneiros, e terminará no 
mesmo local, na Adega Cooperativa da Ventosa, Arneiros.
A) – O percurso decorrerá por trilhos, caminhos rurais, públicos e estradas municipais, do Concelho de Torres 
Vedras e do Concelho de Mafra;
B) –  No entanto o percurso está aberto à passagem de outro tipo de veículos;
C) –  Tem uma extensão de:
         c1) –  Percurso principal, denominado de MARATONA, com cerca de 65 Km
         c2) –  Percurso alternativo, denominado de MEIA MARATONA, com cerca de 35 Km
D) –  No incio da prova estarão delimitadas 2 BOXES de partida

Box 1
Inscritos na Vertente Maratonas

Box 2
Inscritos na Vertente Meias Maratonas

E) –  A partida será às 9h00 em ponto e para todos.

3º - Os Percursos
A) – Os percursos Maratona e Meia Maratona não são guiados, pelo que os participantes devem ter atenção 
redobrada na sinalização colocada ao longo dos do percursos, (�tas de sinalização, setas identi�cadas com o 
logótipo Saloios BTT, sinais de informação e de perigo, etc). Em determinados pontos destes percursos, estarão 
elementos da organização identi�cados, com o objectivo de recti�carem /avisarem, se necessário a marcação e 
perigo do percurso e socorrerem algum eventual acidentado.
B) – A organização reserva-se no direito a alterar o percurso, à última da hora, caso necessário.
C) –A parte inicial do percurso é comum às distâncias da Maratona e Meia Maratona. No local de separação 
haverá sinalização com a indicação da direcção de cada percurso.

4º - Os Frontais/Identi�cadores de cada participante
A) – O frontal do 14º Saloios BTT - Arneiros,Torres Vedras, é fornecido pela organização e deverá estar sempre 
visível na parte dianteira da bicicleta;
B) – O frontal, deverá ser levantado no secretariado, nas lojas WestBike Torres Vedras e Movefree Torres Vedras 
em datas a anunciar, ou no dia da prova a partir das 7h30 na Zona de arranque do evento na Adega Cooperati-
va da Ventosa. Em qualquer dos dias será entregue o frontal e a/s respectiva/s senha/s para o almoço, quando 
for o caso de inscrição.

5º - Segurança e Meio Ambiente
A) – Serão disponibilizados números de contactos de telemóvel (S.O.S) dos elementos da organização, indica-
dos no Frontal/Identi�cadores de cada participante;
B) – Todos os participantes devem respeitar a regra de circulação de trânsito na via pública, previsto no código 
da Estrada;

C) – Devem ainda ter em especial atenção, aos cruzamentos e travessia de estradas principais e secundárias, 
nestas, devem circular o mais à direita possível;
D) – Durante todo o percurso é obrigatório o uso de capacete, devidamente colocado;
E) – Os participantes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se junto da berma do caminho e, 
em passagens estreitas, dar passagem quando se aproximar um atleta mais rápido;
F) – Não devem dani�car o meio ambiente. E não deixar lixo espalhado pelo percurso. Sendo passíveis de 
sanção e multas os participantes que não cumpram esta regra, se forem vistos a deitar lixo durante o percurso 
por algum elemento da organização.

6º - Abastecimentos
A) – Irão existir zonas de abastecimento: ( sólidos e líquidos);
Maratona - 2 - duas zonas de abastecimento
Meia Maratona - 1 - uma zona de abastecimento

7º Inscrições e Valores
A) – As inscrições para o 14º  Saloios BTT 2023 iniciam-se on-line em www.apedalar.pt no dia 1 de Janeiro de 
2023,  encerram a dia 19 Março de 2023, e estão limitadas a 800 inscritos. 

B) – Valor das inscrições:
Situação 1 - BTT:
Inscritos online pagos até 5 fevereiro 2023
Preço -> 11 Euros

Situação 2 - BTT:
Inscritos online pagos até 5 março 2023
Preço -> 12 Euros

Bucha Saloioa no Final
até 19 março 2023
Preço -> 3,5 Euros

Acompanhantes (apenas Bucha Saloioa)
até 19 março 2023
Preço -> 3,5 Euros

NOTAS IMPORTANTES:
1) Os pagamento das inscrições que foram feitas online devem ser efetuados via Referência MB que é enviada 
para o vosso mail, e deverá ser feita até dia 19 de março, pagamentos depois dessa data a inscrição �ca condi-
cionada, se não for validada será devolvido o dinheiro. Se não receberam a Referência MB, contatar geral@a-
pedalar.pt, o valor do almoço corresponde a (1bifana+1bebida).

2) -  Se não se atingir o limite das 800 inscrições até dia 19 de março, no secretariado no domingo dia 2 de abril  
entre as 7h30 e as 8h30, podem inscrever-se, temos 50/100 e apenas 50/100 frontais e inscrições disponiveis 
para este dia. Estas inscrições a haver, serão divulgadas nas redes sociais e site do evento as condições.

3)- Alterações na inscrição e pagamentos contatar geral@apedalar.pt

4) – As inscrições  validadas dentro do prazo limite de pagamento, incluem:
a)- Preço BTT com Bucha Saloioa (passeio marcado e cronometrado, brindes, almoço, banhos quentes, sorteio 
de material BTT, condições para lavagem pessoal das bicicletas e seguro)
b)- Preço BTT sem Bucha Saloioa (passeio marcado e cronometrado, brindes, banhos quentes, sorteio de 
material BTT, condições para lavagem pessoal das bicicletas e seguro)
c)- Preço Acompanhantes (Bucha Saloioa)

8º Inscrições e Validação
A) – As inscrições só são válidas após o seu pagamento, através referência bancária única, enviada para cada 
inscrito logo mal sejam pagas �cam validadas, pagamentos feitos fora do prazo, �cam sujeitos a validação.
Não havendo validação será efetuado o reembolso do dinheiro através da Apedalar.pt
B) – Poderão participar nos percursos de BTT pessoas com idade igual ou superior a 16 anos.
C) – Aos menores de idade ( <18 anos) é exigido dos pais, ou representante legal, a fotocópia do bilhete de 
identidade do menor e do representante legal, bem como o termo de responsabilidade assinado pelo repre-
sentante legal do menor, que se encontra disponível no site http://www.saloiosbtt.com ou na página do 
facebook o�cial Saloios BTT, e também em anexo nesta página do regulamento.
Sem este termo de responsabilidade a inscrição não é válida, e não nos responsabilizamos por qualquer 
participação furtuita do menor inscrito.

9º Controlo dos Tempos
A) – A listagem dos tempos e classi�cações de chegada, será divulgada no site da Apedalar.pt
C) – Durante o percurso haverá postos de controlo identi�cados. 
D) – Conforme indicação dos membros organização é necessário abrandar ou parar nos postos de controlo.

10º Classi�cações e Prémios
Existem prémios para os 3 primeiros classi�cados masculinos e femininos em cada percurso Maratona, e Meia 
Maratona, Não existem prémios por escalões. Existem Classi�cações para todos, e por escalões. Qualquer 
alteração a este ponto será divulgada, com antecedência nas redes sociais e site da organização.

11º Tempos Limites de Passagem
Serão divulgados atempadamente, os horários limite de passagem do último atleta na divisão dos percursos, 
para �car class�cado. Ou seja  o tempo máximo que ele poderá fazer desde a partida, até à divisão dos percur-
sos. Bem como os horários limite de passagem do último atleta no último Ponto de Controlo, para �car 
class�cado. Ou seja  o tempo máximo que ele poderá fazer desde a partida, até ao último Ponto de Controlo. 
Se passar nestes locais foram do tempo máximo estipulado, �ca desclassi�cado.

12º Seguro
A) – Todos os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais. Com os requisitos e condições  
mínimas obrigatórias estipuladas por lei.
B) – Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer do percurso é da responsabilidade dos 
participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. As coberturas deste seguro funcionam apenas 
em caso de acidente.
C) - A Organização do evento ou qualquer etapa se responsabilizam por não ativação de seguro do atleta em 
caso de acidente, quando existirem dados mal inseridos pelo atleta aquando da sua inscrição no evento.
D) - Em caso de acidente que seja necessário utilizar o seguro da organização, a franquia será da responsabili-
dade do(s) atleta(s).
F) - Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer de qualquer um dos percursos Maratona ou 
Meia Maratona é da responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. As 
coberturas do seguro fornecido pela organização , funcionam apenas em caso de acidente.

Os atletas ao inscrever-se estão a assumi, aprovar e con�rmar que os dados preenchidos são verdadeiros e 
corretos e que concordam com o regulamento do 14º Saloios BTT, a realizar dia 2 de abril de 2023.
O não preenchimento correto pode levar à não ativação do seguro, por parte da Seguradora, logo o atleta 
inscrito deve ter muita atenção, as dados preenchidos.

NOTA:
Todos os participantes, sem excepção, inscritos em exlusivo no 14º Raid Saloios BTT, estão cobertos por um 
seguro de acidentes pessoais. No entanto é da responsabilidade dos sinistrados o pagamento das taxas de 
tratamento. Assim todos os atletas que se desloquem ao Hospital devem fazer o pagamento dos tratamentos, 
devendo depois e sob sua responsabilidade apresentar as despesas de tratamento à Companhia Seguradora, 
de forma a serem ressarcidos dos valores pagos.
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13º Diversos
A) - Os Diretores da Prova, Diretores de Percurso, a Cronometragem, os Controladores e Indicadores de 
Percurso, de Zona de Separação, de Controlo de Passagem e de Picagem são “Juízes dos Percursos” pelo que 
as suas decisões são inquestionáveis, e terão que ser respeitadas;
B) - Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como dos seus patrocinadores e parceiros, de 
nenhum objeto perdido ou extraviado no decorrer de todo o evento;
C) - Após a inscrição e pagamento da inscrição, no prazo máximo de 2 semanas após a sua inscrição, o atleta 
poderá fazer o pedido de reembolso em caso de força maior, com devida justi�cação perante a organização. 
Será devolvido o dinheiro pago na inscrição, ma será subtraído os valores já pagos para produção de 
frontais, e seguros de Acidentes Pessoais e de Responsabilidade Civil efetuados para o atleta. A decisão �nal 
sobre a devolução dos valores será sempre decidida pela organização.
D) - Não serão devolvidos valores de inscrição em caso de catástrofes naturais, guerra, adiamentos do 
evento, ou casos de obrigatoriedade de cancelamento por parte de entidades municipais, de forças de 
segurança, bombeiros, proteção civil, autoriedade de saúde, governo, ou demais entidades.

14º Bicicletas Elétricas
A) – É permitido o uso de bicicletas elétricas ou com mecanismos de motores auxiliares. Existe um escalão 
próprio para as Bicicletas Eléctricas;
B)  - Todos os Atletas inscritos, neste escalão devem entrar na box do percurso em que se inscrevem;
C) - Os Atletas participantes com Bicicletas Elétricas devem ter ainda maior atenção, no decorrer dos percur-
sos, de modo a não prejudicarem todos os outros participantes, não devem entrar em disputas de lugares 
com atletas com Bicicletas Não Elétricas;
D) - O atleta que faça uso de bicicletas elétricas ou com mecanismos de motores auxiliares, poderá fazer os 
percursos, mas não contará para as classi�cações gerais.

14º Esclarecimentos, Questões, Dúvidas e Noticias
A) – Para Qualquer esclarecimento contactar:
Emanuel Bernardes (966128590)
Claúdio Filipe ( 914797954)
David Maria (915224741)
Nuno Antunes (936667593)

15º Estabilidade e Interpretação do Regulamento
O presente regulamento não será modi�cado na sua generalidade.
Compete exclusivamente ao grupo organizador Saloios BTT aprovar qualquer correcção que considere 
oportuna, a qual será divulgada na Internet, no Sítio o�cial www.saloiosbtt.com, no Facebook O�cial e no 
Secretariado.

16º Imagem, Vídeos e Redes Sociais
Os participantes são livres de tirar fotogra�as e fazer vídeos do evento, partilhar e divulgar.
A organização, respectivos patrocinadores e entidades que colaboram no evento, reservam-se o direito de 
utilizar livremente, em todos os países as imagens. O evento poderá ser gravado em vídeo e/ou fotografada 
pela organização e comunicação social para posterior divulgação. Os participantes que tiverem alguma 
restrição quanto ao uso da sua imagem deverão noti�car a organização com antecipação e por escrito. Caso 
contrário, estarão automaticamente a autorizar o seu uso em qualquer tempo, sem compensação �nanceira.

17º Aceitação do Regulamento
Ao inscrever-se e pagar a sua inscrição, o participante aceita todos os pontos, condições e normas referidas 
anteriormente, uma aceitação feita incondicionalmente, e de perfeita consciência do seus actos. Todos casos 
omissos neste regulamento serão decididos pela organização, a qual será soberana nas suas decisões.
Só se aceitarão reclamações efectuadas por escrito e dentro de uma hora posterior ao termo da prova.

Secção de BTT A.C.D.R. Arneiros - Saloios BTT
Arneiros - Torres Vedras - 1 janeiro 2023

REGULAMENTO 14º SALOIOS BTT
2 ABRIL 2023 ARNEIROS, VENTOSA, TORRES VEDRAS



O evento 14º SALOIOS BTT será realizado no dia 2 e abril de 2023, é um evento de bicicletas de todo o terreno 
(BTT) destinado a todas as pessoas.

1º - Os Saloios BTT - Arneiros, Torres Vedras
A) – Este Passeio de BTT não tem cariz competitivo;
B) – Após o percurso serão sorteados vários artigos de BTT ou quaisquer objectos que a organização entenda 
sortear, artigos gentilmente oferecidos através dos nossos parceiros;
C) – Serão ainda dados a todos os particpantes alguns brindes, de acordo com os parceiros do evento;
D) - Não tendo cariz competitivo terá controlo de tempos apenas com �m lúdico.

2º - Este passeio terá a partida às 9h00 na Adega Cooperativa da Ventosa, nos Arneiros, e terminará no 
mesmo local, na Adega Cooperativa da Ventosa, Arneiros.
A) – O percurso decorrerá por trilhos, caminhos rurais, públicos e estradas municipais, do Concelho de Torres 
Vedras e do Concelho de Mafra;
B) –  No entanto o percurso está aberto à passagem de outro tipo de veículos;
C) –  Tem uma extensão de:
         c1) –  Percurso principal, denominado de MARATONA, com cerca de 65 Km
         c2) –  Percurso alternativo, denominado de MEIA MARATONA, com cerca de 35 Km
D) –  No incio da prova estarão delimitadas 2 BOXES de partida

Box 1
Inscritos na Vertente Maratonas

Box 2
Inscritos na Vertente Meias Maratonas

E) –  A partida será às 9h00 em ponto e para todos.

3º - Os Percursos
A) – Os percursos Maratona e Meia Maratona não são guiados, pelo que os participantes devem ter atenção 
redobrada na sinalização colocada ao longo dos do percursos, (�tas de sinalização, setas identi�cadas com o 
logótipo Saloios BTT, sinais de informação e de perigo, etc). Em determinados pontos destes percursos, estarão 
elementos da organização identi�cados, com o objectivo de recti�carem /avisarem, se necessário a marcação e 
perigo do percurso e socorrerem algum eventual acidentado.
B) – A organização reserva-se no direito a alterar o percurso, à última da hora, caso necessário.
C) –A parte inicial do percurso é comum às distâncias da Maratona e Meia Maratona. No local de separação 
haverá sinalização com a indicação da direcção de cada percurso.

4º - Os Frontais/Identi�cadores de cada participante
A) – O frontal do 14º Saloios BTT - Arneiros,Torres Vedras, é fornecido pela organização e deverá estar sempre 
visível na parte dianteira da bicicleta;
B) – O frontal, deverá ser levantado no secretariado, nas lojas WestBike Torres Vedras e Movefree Torres Vedras 
em datas a anunciar, ou no dia da prova a partir das 7h30 na Zona de arranque do evento na Adega Cooperati-
va da Ventosa. Em qualquer dos dias será entregue o frontal e a/s respectiva/s senha/s para o almoço, quando 
for o caso de inscrição.

5º - Segurança e Meio Ambiente
A) – Serão disponibilizados números de contactos de telemóvel (S.O.S) dos elementos da organização, indica-
dos no Frontal/Identi�cadores de cada participante;
B) – Todos os participantes devem respeitar a regra de circulação de trânsito na via pública, previsto no código 
da Estrada;

C) – Devem ainda ter em especial atenção, aos cruzamentos e travessia de estradas principais e secundárias, 
nestas, devem circular o mais à direita possível;
D) – Durante todo o percurso é obrigatório o uso de capacete, devidamente colocado;
E) – Os participantes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se junto da berma do caminho e, 
em passagens estreitas, dar passagem quando se aproximar um atleta mais rápido;
F) – Não devem dani�car o meio ambiente. E não deixar lixo espalhado pelo percurso. Sendo passíveis de 
sanção e multas os participantes que não cumpram esta regra, se forem vistos a deitar lixo durante o percurso 
por algum elemento da organização.

6º - Abastecimentos
A) – Irão existir zonas de abastecimento: ( sólidos e líquidos);
Maratona - 2 - duas zonas de abastecimento
Meia Maratona - 1 - uma zona de abastecimento

7º Inscrições e Valores
A) – As inscrições para o 14º  Saloios BTT 2023 iniciam-se on-line em www.apedalar.pt no dia 1 de Janeiro de 
2023,  encerram a dia 19 Março de 2023, e estão limitadas a 800 inscritos. 

B) – Valor das inscrições:
Situação 1 - BTT:
Inscritos online pagos até 5 fevereiro 2023
Preço -> 11 Euros

Situação 2 - BTT:
Inscritos online pagos até 5 março 2023
Preço -> 12 Euros

Bucha Saloioa no Final
até 19 março 2023
Preço -> 3,5 Euros

Acompanhantes (apenas Bucha Saloioa)
até 19 março 2023
Preço -> 3,5 Euros

NOTAS IMPORTANTES:
1) Os pagamento das inscrições que foram feitas online devem ser efetuados via Referência MB que é enviada 
para o vosso mail, e deverá ser feita até dia 19 de março, pagamentos depois dessa data a inscrição �ca condi-
cionada, se não for validada será devolvido o dinheiro. Se não receberam a Referência MB, contatar geral@a-
pedalar.pt, o valor do almoço corresponde a (1bifana+1bebida).

2) -  Se não se atingir o limite das 800 inscrições até dia 19 de março, no secretariado no domingo dia 2 de abril  
entre as 7h30 e as 8h30, podem inscrever-se, temos 50/100 e apenas 50/100 frontais e inscrições disponiveis 
para este dia. Estas inscrições a haver, serão divulgadas nas redes sociais e site do evento as condições.

3)- Alterações na inscrição e pagamentos contatar geral@apedalar.pt

4) – As inscrições  validadas dentro do prazo limite de pagamento, incluem:
a)- Preço BTT com Bucha Saloioa (passeio marcado e cronometrado, brindes, almoço, banhos quentes, sorteio 
de material BTT, condições para lavagem pessoal das bicicletas e seguro)
b)- Preço BTT sem Bucha Saloioa (passeio marcado e cronometrado, brindes, banhos quentes, sorteio de 
material BTT, condições para lavagem pessoal das bicicletas e seguro)
c)- Preço Acompanhantes (Bucha Saloioa)

8º Inscrições e Validação
A) – As inscrições só são válidas após o seu pagamento, através referência bancária única, enviada para cada 
inscrito logo mal sejam pagas �cam validadas, pagamentos feitos fora do prazo, �cam sujeitos a validação.
Não havendo validação será efetuado o reembolso do dinheiro através da Apedalar.pt
B) – Poderão participar nos percursos de BTT pessoas com idade igual ou superior a 16 anos.
C) – Aos menores de idade ( <18 anos) é exigido dos pais, ou representante legal, a fotocópia do bilhete de 
identidade do menor e do representante legal, bem como o termo de responsabilidade assinado pelo repre-
sentante legal do menor, que se encontra disponível no site http://www.saloiosbtt.com ou na página do 
facebook o�cial Saloios BTT, e também em anexo nesta página do regulamento.
Sem este termo de responsabilidade a inscrição não é válida, e não nos responsabilizamos por qualquer 
participação furtuita do menor inscrito.

9º Controlo dos Tempos
A) – A listagem dos tempos e classi�cações de chegada, será divulgada no site da Apedalar.pt
C) – Durante o percurso haverá postos de controlo identi�cados. 
D) – Conforme indicação dos membros organização é necessário abrandar ou parar nos postos de controlo.

10º Classi�cações e Prémios
Existem prémios para os 3 primeiros classi�cados masculinos e femininos em cada percurso Maratona, e Meia 
Maratona, Não existem prémios por escalões. Existem Classi�cações para todos, e por escalões. Qualquer 
alteração a este ponto será divulgada, com antecedência nas redes sociais e site da organização.

11º Tempos Limites de Passagem
Serão divulgados atempadamente, os horários limite de passagem do último atleta na divisão dos percursos, 
para �car class�cado. Ou seja  o tempo máximo que ele poderá fazer desde a partida, até à divisão dos percur-
sos. Bem como os horários limite de passagem do último atleta no último Ponto de Controlo, para �car 
class�cado. Ou seja  o tempo máximo que ele poderá fazer desde a partida, até ao último Ponto de Controlo. 
Se passar nestes locais foram do tempo máximo estipulado, �ca desclassi�cado.

12º Seguro
A) – Todos os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais. Com os requisitos e condições  
mínimas obrigatórias estipuladas por lei.
B) – Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer do percurso é da responsabilidade dos 
participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. As coberturas deste seguro funcionam apenas 
em caso de acidente.
C) - A Organização do evento ou qualquer etapa se responsabilizam por não ativação de seguro do atleta em 
caso de acidente, quando existirem dados mal inseridos pelo atleta aquando da sua inscrição no evento.
D) - Em caso de acidente que seja necessário utilizar o seguro da organização, a franquia será da responsabili-
dade do(s) atleta(s).
F) - Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer de qualquer um dos percursos Maratona ou 
Meia Maratona é da responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. As 
coberturas do seguro fornecido pela organização , funcionam apenas em caso de acidente.

Os atletas ao inscrever-se estão a assumi, aprovar e con�rmar que os dados preenchidos são verdadeiros e 
corretos e que concordam com o regulamento do 14º Saloios BTT, a realizar dia 2 de abril de 2023.
O não preenchimento correto pode levar à não ativação do seguro, por parte da Seguradora, logo o atleta 
inscrito deve ter muita atenção, as dados preenchidos.

NOTA:
Todos os participantes, sem excepção, inscritos em exlusivo no 14º Raid Saloios BTT, estão cobertos por um 
seguro de acidentes pessoais. No entanto é da responsabilidade dos sinistrados o pagamento das taxas de 
tratamento. Assim todos os atletas que se desloquem ao Hospital devem fazer o pagamento dos tratamentos, 
devendo depois e sob sua responsabilidade apresentar as despesas de tratamento à Companhia Seguradora, 
de forma a serem ressarcidos dos valores pagos.
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13º Diversos
A) - Os Diretores da Prova, Diretores de Percurso, a Cronometragem, os Controladores e Indicadores de 
Percurso, de Zona de Separação, de Controlo de Passagem e de Picagem são “Juízes dos Percursos” pelo que 
as suas decisões são inquestionáveis, e terão que ser respeitadas;
B) - Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como dos seus patrocinadores e parceiros, de 
nenhum objeto perdido ou extraviado no decorrer de todo o evento;
C) - Após a inscrição e pagamento da inscrição, no prazo máximo de 2 semanas após a sua inscrição, o atleta 
poderá fazer o pedido de reembolso em caso de força maior, com devida justi�cação perante a organização. 
Será devolvido o dinheiro pago na inscrição, ma será subtraído os valores já pagos para produção de 
frontais, e seguros de Acidentes Pessoais e de Responsabilidade Civil efetuados para o atleta. A decisão �nal 
sobre a devolução dos valores será sempre decidida pela organização.
D) - Não serão devolvidos valores de inscrição em caso de catástrofes naturais, guerra, adiamentos do 
evento, ou casos de obrigatoriedade de cancelamento por parte de entidades municipais, de forças de 
segurança, bombeiros, proteção civil, autoriedade de saúde, governo, ou demais entidades.

14º Bicicletas Elétricas
A) – É permitido o uso de bicicletas elétricas ou com mecanismos de motores auxiliares. Existe um escalão 
próprio para as Bicicletas Eléctricas;
B)  - Todos os Atletas inscritos, neste escalão devem entrar na box do percurso em que se inscrevem;
C) - Os Atletas participantes com Bicicletas Elétricas devem ter ainda maior atenção, no decorrer dos percur-
sos, de modo a não prejudicarem todos os outros participantes, não devem entrar em disputas de lugares 
com atletas com Bicicletas Não Elétricas;
D) - O atleta que faça uso de bicicletas elétricas ou com mecanismos de motores auxiliares, poderá fazer os 
percursos, mas não contará para as classi�cações gerais.

14º Esclarecimentos, Questões, Dúvidas e Noticias
A) – Para Qualquer esclarecimento contactar:
Emanuel Bernardes (966128590)
Claúdio Filipe ( 914797954)
David Maria (915224741)
Nuno Antunes (936667593)

15º Estabilidade e Interpretação do Regulamento
O presente regulamento não será modi�cado na sua generalidade.
Compete exclusivamente ao grupo organizador Saloios BTT aprovar qualquer correcção que considere 
oportuna, a qual será divulgada na Internet, no Sítio o�cial www.saloiosbtt.com, no Facebook O�cial e no 
Secretariado.

16º Imagem, Vídeos e Redes Sociais
Os participantes são livres de tirar fotogra�as e fazer vídeos do evento, partilhar e divulgar.
A organização, respectivos patrocinadores e entidades que colaboram no evento, reservam-se o direito de 
utilizar livremente, em todos os países as imagens. O evento poderá ser gravado em vídeo e/ou fotografada 
pela organização e comunicação social para posterior divulgação. Os participantes que tiverem alguma 
restrição quanto ao uso da sua imagem deverão noti�car a organização com antecipação e por escrito. Caso 
contrário, estarão automaticamente a autorizar o seu uso em qualquer tempo, sem compensação �nanceira.

17º Aceitação do Regulamento
Ao inscrever-se e pagar a sua inscrição, o participante aceita todos os pontos, condições e normas referidas 
anteriormente, uma aceitação feita incondicionalmente, e de perfeita consciência do seus actos. Todos casos 
omissos neste regulamento serão decididos pela organização, a qual será soberana nas suas decisões.
Só se aceitarão reclamações efectuadas por escrito e dentro de uma hora posterior ao termo da prova.

Secção de BTT A.C.D.R. Arneiros - Saloios BTT
Arneiros - Torres Vedras - 1 janeiro 2023

REGULAMENTO 14º SALOIOS BTT
2 ABRIL 2023 ARNEIROS, VENTOSA, TORRES VEDRAS

Humberto Santos (962607879)
Ricardo Fraústo (910404077)
Luís Filipe (919847443)
Marco Santos (935262482)



TERMO DE RESPONSABILIDADE
(Participação de menor nos eventos SALOIOS BTT)

Eu,___________________________________________, B.I./C.C. Nº____________________
con�rmo, na qualidade de representante legal do menor

___________________________________________, C.C. Nº ___________________
declaro que o meu educando não tem quaisquer contra-indicações para a prática da

actividade de BTT e autorizo a inscrição do menor no 14º SALOIOS BTT,
a realizar dia 2 abril de 2023.

 (nos termos da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, Lei nº 5/07)

(Anexar Cópia do Bilhete de identidade do menor e do representante legal)

____ de _______________ de 2023

_______________________________________________
Assinatura do Representante
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