
Iniciaste o teu amor pelas 2 rodas, com  rodas de apoio, tiraste as rodas.. e deste a 

primeira de muitas quedas.. Mas não se desiste, dá-se uma pedalada e depois outra e 

outra, e nunca mais se pára..

Assim nasce o gosto de andar de bicicleta, quer faça chuva, quer faça sol, com pó ou 

lama, com frio ou calor, de noite ou de dia, a tua vontade de andar só aumenta..

É essa vontade de superar desafios que te traz ao 1.º RAID 3 Torres, para a qual o 

organização do evento mete mãos à obra, com todo o gosto e prazer, de forma a partilhar 

com todos  amantes da modalidade, as mais belas e desafiantes paisagens das nossas 3 

torres.





Regulamento

Organização

1. O  “1.º  RAID  3  Torres”  é  promovido  e  organizado  pela  União  de  freguesia  de 

Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão. 

2. O objetivo é promover a prática de desporto, através do uso da bicicleta, o convívio 

entre  praticantes  e  ainda,  dar  a  conhecer  um pouco da  natureza e  património 

cultural da União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e 

Agadão, enfatizando a preservação do meio ambiente.

Percurso

1. O “1.º RAID 3 Torres” irá ter 2 percursos:

a) O primeiro percurso, designado por Maratona, com uma distância aproximada 

de 50 quilómetros, com um grau de dificuldade técnica e física média alta 4 (5).

b) O  segundo  percurso,  designado  por   meia  maratona,  com  uma  distância 

aproximada de 25 quilómetros,  com um grau de dificuldade técnica e física 

média alta 4 (5).

Participantes

a) A prova é aberta a todo o público em geral, com idade igual ou superior a 16 anos.

b) Aos menores de idade é obrigatória a entrega de um termo de responsabilidade 

devidamente preenchido e assinado pelo encarregado de educação.

c) À organização reserva-se o direito de impedir a participação no evento de atletas 

que não apresentem o documento suprarreferido. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Outros atletas que sejam beneficiados por colegas que participem em bicicleta 

elétrica não será atribuída classificação.



g) É obrigatório o uso de capacete de ciclismo homologado.

h) O não cumprimento da alínea anterior, implica a exclusão imediata da prova.

i) Cada participante é responsável pela utilização de roupa e outro equipamento, 

adequado às condições meteorológicas previstas para o local. 

j) Classes de participantes (escalões)

RAID 25

Feminino - Escalão Único

Masculino – Escalão Único

RAID 50

Masculinos

• Sub-23/elites: 16 aos 29 anos

• Masters 30: 30 aos 34 anos

• Masters 35: 35 aos 39 anos

• Masters 40: 40 aos 44 anos

• Masters 45: 44 aos 49 anos

• Masters 50: 50 aos 54 anos

• Masters 55: 55 aos 59 anos

• Masters 60: 60 aos 64 anos

• Masters 65: 65 anos ≤

Femininos

• Sub-23/elites: 16 aos 29 anos

• Masters 30: 30 aos 39 anos

• Masters 40: 40 aos 49 anos

• Masters 50: 50 anos ≤

k) Os escalões são definidos em função da idade dos participantes, tendo por critério 

o ano civil de 2023.

l) Será atribuído, a todos os confirmados, um dorsal com um número, a fim de 

identificar os participantes. Estes devem conservar o seu dorsal até ao final do evento, em 

estado legível. 



Controlo de Passagens 

1) Existirão postos de controlo ao longo da prova, onde os diversos elementos da 

organização (controladores) farão o controlo de passagem; 

2) O não controlar em algum dos postos de passagem obriga a organização à 

desclassificação do participante; 

Comportamento em Prova 

1. Não será permitida a entrada no local da partida a quem não apresentar capacete 

e dorsal. 

2. Caso um participante  se desloque no percurso com o capacete  indevidamente 

colocado,  poderá  ser  mandado parar  pela  organização e  obrigado a  colocar  o 

capacete corretamente. 

3. Se  o  atleta  não  colocar  o  dorsal  ou  não  faça  uso  do  capacete  reserva-se,  à 

organização, o direito de não permitir a participação do mesmo 

4. Os participantes  que seguem montados nas bicicletas  terão precedência  sobre 

atletas que levam a bicicleta à mão. Os participantes que não sigam montados na 

bicicleta  deverão  deslocar-se  junto  da  berma  do  caminho,  e  em  passagens 

estreitas desobstruir a via quando se aproximar um atleta montado na bicicleta.

5. Os  participantes  que  se  preparam  para  ultrapassar  outro  atleta  deverão  dar 

indicação  vocal  da  sua  passagem,  indicando  o  lado  por  que  passam (Direita, 

Esquerda). O participante que ultrapassa deverá ter os cuidados para não provocar 

acidentes.

6. A utilização de atalhos ou a saída do circuito num ponto e a entrada noutro ponto 

distinto leva à desclassificação do evento.

7. A utilização de linguagem abusiva, profana ou obscena, e qualquer outro tipo de 

comportamento  não  desportivo  será  penalizado  severamente.  O  atleta  será 

chamado à atenção e poderá ser desclassificado.

8. O Raid disputa-se em circuito aberto num trajeto em linha, e as artérias principais 

por onde os participantes passam poderão estar condicionadas, mas não cortados, 

por  esse  motivo  recomenda-se  aos  participantes  que  sigam as  instruções  dos 

elementos da organização e que cumpram as regras do código da estrada.

9. É dever do participante prestar auxílio em caso de acidente, desde que as circuns-

tâncias o exijam. 



10.Os participantes podem ser assistidos, por qualquer pessoa, em qualquer ponto do 

percurso. Os participantes que recebam assistência devem se colocar na berma do 

caminho e não obstruir a passagem.

11. Qualquer participante que abandone lixo no percurso será desclassificado.

12.No caso de avaria mecânica irreparável que implique a desistência, o atleta deverá 

dirigir-se  ao  controlo  de  prova  ou  contactar  o  secretariado  para  o  telemóvel 

967092644 comunicar a desistência.

13.Caso o participante queira abandonar a prova, deve informar a organização através 

dos elementos no terreno ou para o telemóvel 967092644.

14.A  organização  recomenda  o  uso  de  conta-quilómetros/GPS  para  facilitar  a 

localização dos participantes em caso de necessidade. Na eventualidade de algum 

participante  se  perder,  deverá  regressar  atrás  até  encontrar  a  marcação  do 

percurso e/ou contactar a organização (número indicado no dorsal). 

Responsabilidade social e ambiental 

a) Os participantes deverão procurar preservar o meio ambiente e social em que se 

realizará  o  evento,  respeitando  a  organização  e  os  restantes  participantes, 

designadamente, através dos seguintes deveres e regras de conduta: 

1) Auxiliar qualquer participante em caso de acidente, desde que circunstâncias o 

exijam; 

2) Respeitar  as  áreas  marcadas  do  percurso  e  as  instruções  dadas  pela 

organização; 

3) Não danificar o meio ambiente; 

4) Não provocar danos em áreas privadas ou cultivadas; 

5) Não abandonar embalagens vazias ao longo do percurso, mas sim nas zonas 

de descarte que estarão devidamente identificadas. 

b) É expressamente proibido, a qualquer atleta, o descarte de lixo fora das zonas 

indicadas,  contra  o  bem-estar  social  e  prejudicando  o  meio  ambiente.  À 

organização é reservado do direito de desclassificar um atleta, quando este seja 

identificado por um elemento da mesma, pelo descarte inapropriado de lixo.



Percurso

1. Os percursos ir terão o seu início e o seu fim em Castanheira do Vouga. 

2. Os  percursos  decorrerão  em  caminhos  rurais  e  trilhos  nas  Freguesias  de 

Castanheira do Vouga, Belazaima do Chão, Agadão, com uma extensão de 50 Km ou 25 

Km aproximadamente, estando o percurso aberto ao movimento de outros veículos, pelo 

que todos os participantes deverão obrigatoriamente respeitar as regras de trânsito. 

3. Por motivos de força maior podem existir  alterações aos percursos que podem 

alterar a sua extensão. 

Inscrições

a) Todas as inscrições para a prova terão que ser efetuadas exclusivamente através 

do site apedalar.pt.

b) A data-limite para as inscrições é às 24:00h de 20 de Maio de 2023 ou até serem 

atingidas as 500 inscrições confirmadas. 

c) A Organização poderá decidir a abertura de inscrições extra em número reduzido 

após essa data. 

d) As inscrições só serão consideradas validadas depois do pagamento confirmado. 

e) Não haverá lugar a devolução do valor da inscrição a quem desistir de participar no 

evento.

f) Todas as trocas de Inscrição, ou alterações à inscrições apenas são permitidas até 

à data limite das Inscrições. 

g) Caso o evento seja adiado por motivos de força maior, a inscrição é transferida 

automaticamente sem custo adicional para a nova data. 

h) Os  atletas  não  federados  numa  federação  reconhecida  pela  União  Ciclista 

Internacional terão obrigatoriamente que contratar o seguro da prova.

https://apedalar.pt/eventos/


i) A taxa de inscrição será paga no seguinte valor: 

Inscrição individual RAID 50Km, não federados – 14,00 (catorze euros).

Inscrição individual Raid 50 Kms, federados – 11,00€ (onze euros.

Inscrição individual RAID 25kms – 11,00€ (onze euros).

O valor da inscrição inclui: 

➢ Participação no evento 

➢ Seguro de acidentes pessoais

➢ Dorsal

➢ Brinde / lembrança

➢ Banhos

➢ Abastecimento líquidos e sólidos

➢ Reforço no final

➢ Disponibilização de local para lavagem de Bicicleta

➢ Viatura de apoio e viatura de emergência

➢ Almoço,no montante adicional de 9€, exceto para os participantes que se 

inscrevam sem essa opção.

j) O valor da inscrição para acompanhantes é de 9€ (nove euros) e concede direito a 

almoço.

k) O valor de 9€ associado ao almoço, reverte a favor da  Associação Humanitária 

Castanheirense.

l) O almoço será composto por bebida, sopa, prato, sobremesa e café.

https://www.facebook.com/associacaohumanitaria.castanheirense/
https://www.facebook.com/associacaohumanitaria.castanheirense/


Programa do Evento

Sábado – 24 de junho de 2023

14:00 - abertura do secretariado.

19:30 – encerramento do secretariado 

Domingo – 25 de junho de 2023

7:00 – abertura do secretariado.

8:00 – encerramento de secretariar.

8:30 – arranque da prova de 50 km 

12:30 – Final das provas de 50 km e 25 km

9:00 – arranque da prova de 25 km 

13:00 – entrega dos troféus

14:40 - Encerramento

Jurisdição

a) Todos os participantes da 1.º RAID 3 Torres”, ao efetuarem a sua inscrição, 

aderem, sem restrições, ao presente regulamento.

b) Todos os anexos e aditamentos ao presente regulamento, que a organização do 

“1.º RAID 3 Torres” entender publicar, terão força de lei, do mesmo modo que o 

regulamento. 

c) À organização do 1.º RAID 3 Torres 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 do ”1.º RAID 3

Torres” qualquer responsabilidade quanto às consequências de infração às leis, 

regulamentos e códigos em vigor, a qual deverá ser suportada pelos infratores. Assim, a 

organização apenas se responsabiliza no âmbito do seguro contratado e de acordo com 

as garantias e cláusulas deste. 

d) À organização do “1.º RAID 3 Torres” 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. 



e) Todas as dúvidas sobre a interpretação do regulamento e demais casos 

relacionados com o evento 1.º RAID 3 Torres, serão analisadas e decididas pela comissão 

organizadora do “1.º RAID 3 Torres” que reserva o direito de aplicar sanções, que poderão 

ir até à exclusão da maratona, a qualquer participante que não respeite à letra o espírito 

do presente regulamento, ou que, por qualquer forma, prejudique o bom nome, imagem e 

prestígio da maratona ou de qualquer dos seus promotores. Nenhuma responsabilidade 

poderá ser imputada ao organizador por eventuais prejuízos que de uma decisão deste 

tipo possam advir. 

f) Sobre o participante recai a responsabilidade da forma física e condições de saúde 

do  próprio.  Deverá  ter  a  consciência  e  o  conhecimento  de  que  trata  de  uma  prova 

exigente, para as quais são necessárias boas condições de saúde e de forma física bem 

como uma preparação adequada para o esforço físico exigido implicitamente. 

g) Não é permitida a participação de atletas suspensos pela UVP-FCP. 

Seguro desportivo obrigatório

1. A Organização do evento assegura aos inscritos um seguro de acidentes pessoais. 

No  entanto  é  da  responsabilidade  dos  sinistrados  o  pagamento  das  taxas  de 

tratamento.

Assim  todos  os  participantes  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. 

2. As  condições  da  apólice  do  seguro  de  acidentes  pessoais  são  as  do  seguro 

desportivo  obrigatório  em vigor,  conforme  o  Decreto-Lei  n.º  10/2009  de  12  de 

janeiro, aplicável a todos os participantes. Qualquer acidente que ocorra durante a 

execução  do  percurso  é  da  responsabilidade  dos  praticantes,  em  tudo  o  que 

exceda o risco coberto pelo seguro. Este seguro cobre os riscos resultantes de 

acidentes sofridos durante a atividade. Atendendo à natureza do evento deverão os 

participantes estar conscientes dos riscos inerentes ao mesmo.

3. Todas as ocorrências devem ser comunicadas à Organização após o final do 

evento. 



Classificação 

1. A posição de cada participante será determinada pela ordem sequencial de 

chegada, sendo posteriormente publicada a respetiva lista no site do fornecedor do 

sistema de cronometragem  apedalar.pt 

2. Apenas constarão na classificação os participantes que concluam o Raid com 

todos os controlos validados.

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, produtos e empresas.

3) O evento  poderá  ser  gravada  em vídeo  e/ou  fotografado  pela  organização  do 

evento e jornalistas para posterior aproveitamento publicitário.

4) Os  participantes  que  tiverem alguma restrição  quanto  ao  uso  da  sua  imagem, 

deverão notificar a organização. Caso contrário, estarão automaticamente a autorizar o 

uso em qualquer tempo, independente de compensação financeira.

5) Em complemento à alínea anterior,a  ausência  de qualquer  comunicação,  neste 

sentido, está a autorizar o uso da imagem, em qualquer tempo, independente de qualquer 

compensação financeira ou de qualquer outra natureza.

Proteção de dados 

A  inscrição  dos  atletas  implica  o  consentimento  do  presente  Regulamento  e  do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados, permitindo o tratamento de dados com os 

seguintes propósitos: 

a) Assegurar toda a informação necessária para a participação do atleta (e.g.: 

seguro); 

b) Receber  informações  sobre  inscrições  e/ou  classificações  no  site  respetivo  e 

eventuais aplicações informáticas do evento; 

c) Listar a inscrição do atleta e as classificações finais no site do evento. 


