
Regulamento 

Passeio/Raid BTT 10 Anos Pombal Jornal

Evento limitado a 150 inscrições pagas

O Pombal Jornal organiza no próximo dia 19 Março, de forma a celebrar os seus 10 anos de 
existência, uma manifestação desportiva sem carácter de competição do tipo passeio raid de 
caracter amador, tendo no entanto registo e divulgação de tempos para o raid. Um evento 
aberto a todos os participantes maiores de 16 anos e sem limitações físicas impeditivas da 
prática desportiva.

No caso de haver interessados com menos de 18 anos, só poderão participar no passeio

Os participantes poderão optar pelos seguintes percursos: * Individual Masculina – 50Km * 
Individual Feminina - 50Km * Individual Masculina – 35Km * Individual Feminina - 35Km

É permitida a participação na prova com bicicletas auxiliadas por motor (vulgo ebikes) no 
entanto os participantes das mesmas serão classificados num escalão próprio e não contando 
para a classificação geral. Os que pretendam participar com ebikes deverão assinalar esse facto
aquando a inscrição sobre pena de no dia do evento serem desclassificados se a inscrição não 
referir que participam de ebike. 

Só existirá contagem de tempos para o Raid que será guiado por GPS 
com o apoio de fitas e setas nas mudanças de direcção.

Os escalões tanto no masculino como no feminino que terão classificações vão ser: 19 aos 22 
anos Elites – dos 23 aos 29 anos Masters 30 (M30) - dos 30 aos 39 anos Masters 40 (M40) - dos
40 aos 49 anos Masters 50 (M50) - dos 50 aos 59 anos Masters 60 (M60) 

Haverá classificação à geral para as E-Bikes e para o vencedor do Raid, na vertente masculina e 
feminina.

Os três primeiros classificados à geral e por escalão receberão uma medalha 

O percurso irá ter o seu início e o seu fim nos Caseirinhos, junto à Campo de Jogos. Decorrerá 
em caminhos rurais e trilhos nas Freguesias de Pombal, Pelariga, Redinha e Abiul, com uma 
extensão de 47.80 Kms (Raid) ou 32.37 Kms (Passeio) aproximadamente, estando o percurso 
aberto ao movimento de outros veículos, pelo que todos os participantes deverão 
obrigatoriamente respeitar as regras de trânsito.

Os percursos serão guiados por GPS com o apoio de fitas e setas nas 
mudanças de direcção. 

O Pombal Jornal irá providenciar os Tracks de ambos os percursos em Ficheiros GPX e os 
atletas terão que garantir que possuem o equipamento necessário para seguir o percurso 
durante o evento. Existirão também algumas placas auxiliares a identificar as zonas mais 
complicadas e as mudanças de direção.



Imagem do percurso de lazer com 32.37km’s e 410 metros de acumulado

Imagem do Raid com 47.80km’s e 1,164 metros de acumulado



Todas as inscrições para o Raid terão que ser efetuadas exclusivamente através do site 
www.apedalar.com 

A data-limite para as inscrições é às 24:00h de 12 de Março de 2023, podendo encerrar mais 
cedo caso se atinjam as 150 inscrições confirmadas, contabilizando as duas distâncias.

Caso se não se atinjam o número de inscrições só se poderão inscrever a partir do dia 12, no 
passeio, até ao dia do evento. Uma distância sem qualquer registo classificativo.

A partir desta data, será entregue ao participante um brinde e um dorsal alternativo do 
exposto no sitio. 

As inscrições só serão consideradas validadas depois do pagamento confirmado. Não haverá 
lugar a devolução do valor da inscrição a quem desistir de participar no evento. Caso o evento 
seja adiado por motivos de força maior, a inscrição é transferida automaticamente sem custo 
adicional para a nova data. 

Dois valores para a inscrição

A taxa de inscrição será paga no seguinte valor: Individual – 12,00€ (Doze euros) 

O valor da inscrição inclui: 

Participação no evento 

Seguro Acidentes Pessoais 

Dorsal 

Tshirt Técnica alusiva ao evento de aniversário do jornal

Banhos 

Abastecimentos sólidos (1 no passeio, 1 na Maratona)

Abastecimentos líquidos (1 no passeio, 2 na Maratona) 

A taxa de inscrição será paga no seguinte valor: Individual – 20,00€ (Vinte euros) ***

O valor da inscrição inclui: 

Participação no evento 

Seguro Acidentes Pessoais 

Dorsal 

Tshirt Técnica alusiva ao evento de aniversário do jornal

Banhos 

Abastecimentos sólidos (1 no passeio, 1 na Maratona)

Abastecimentos líquidos (1 no passeio, 2 na Maratona) 



Almoço em restaurantes aderentes ao evento

Almoço (só disponível para inscrições até ao dia 25 de Fevereiro
de 2023). A partir desta data esta opção de inscrição deixa de 
existir

À Organização do passeio/raid Pombal Jornal 10 anos não poderão ser imputadas quaisquer 
responsabilidades no que respeita a acidentes e suas consequências, quer tenham sido 
causados pelos participantes, quer tenham sido estas as vítimas, quer provenham ou não de 
veículo participante. Do mesmo modo não será imputada à Organização qualquer 
responsabilidade quanto às consequências de infração às leis, regulamentos e códigos em 
vigor, a qual deverá ser suportada pelos infratores.

À Organização não poderão ser imputadas quaisquer responsabilidades no que respeita à 
quebra ou perda de objetos pessoais ou roubos que ocorram antes, durante ou depois do 
evento. 

Haverá dormida gratuita em pavilhão em solo duro, com local para banhos

Mais informações no facebook do Pombal Jornal e outros esclarecimentos através do número 
911 975 237 (Paulo César) ou pombaljornal@gmail.com

mailto:pombaljornal@gmail.com

