
 

VIII Maratona BTT “Trilhos da Figueira”  

REGULAMENTO 

Organização 

A VIII Maratona BTT “Trilhos da Figueira” é organizada pela equipa BTT FIGUEIRENSE, secção 

de BTT do Sporting Clube Figueirense e realiza-se no dia 14 de Maio de 2023 em Figueira dos 

Cavaleiros, sendo que a prova conta para a “Taça de Maratonas CERCIBEJA 2023”. 

 

Informações 

Contactos: 

- 966836034 – Luís Costa; 

- 964471053 – Luís Gomes; 

- bttfigueirense@hotmail.com 

Percurso 

A Maratona é constituída por 2 Níveis: 

- Nível 1 – Meia Maratona – 45KM; 

- Nível 2 – Maratona – 65KM. 

(todos com andamento livre e com classificações por escalões.) 

Classificação 

A classificação será ordenada da seguinte forma: 

Por escalões onde será atribuído um troféu aos 3 (três) primeiros classificados de cada escalão. 

As classificações serão disponibilizadas no site: 

https://apedalar.pt/eventos/info/3092, a seguir ao término da prova. 

 

 



Escalões 

Os escalões serão: 

Escalões Idades Anos de Nascimento 
Femininos Elites Meia Maratona Mais de 16 Anos Antes de 2007 

Femininos Elites Maratona Mais de 16 Anos Antes de 2007 

Femininos Master Meia 
Maratona 

Mais de 40 Anos Antes de 1983 

Femininos Master Maratona Mais de 40 Anos Antes de 1983 

Juniores Meia Maratona Dos 16 aos 19 Anos De 2007 a 2004 

Elites Meia Maratona Dos 20 aos 29 Anos De 2003 a 1994 

Elites Maratona Dos 20 aos 29 Anos De 2003 a 1994 

Master A Meia Maratona Dos 30 aos 39 Anos De 1993 a 1984 

Master A Maratona Dos 30 aos 39 Anos De 1993 a 1984 

Master B Meia Maratona Dos 40 aos 49 Anos De 1983 a 1974 

Master B Maratona Dos 40 aos 49 Anos De 1983 a 1974 

Master C Meia Maratona Dos 50 aos 59 Anos De 1973 a 1964 

Master C Maratona Dos 50 aos 59 Anos De 1973 a 1964 

Master D+ Meia Maratona Mais de 60 Anos Antes de 1963 

E-Bikes Femininos Maratona Mais de 16 Anos Antes de 2007 

E-Bikes Masculinos Maratona Mais de 16 Anos Antes de 2007 

 

Os Escalões de Juniores e Master D+ fazem apenas a Meia Maratona, Enquanto os escalões de 

Femininos Elites, Femininos Master, Elites Master A, Master B, Master C, podem fazer a 

Maratona ou a Meia Maratona. Os escalões de E-Bikes só serão contabilizados na Maratona. 

Horários e Localizações 

 - O local da partida (local da concentração) e da chegada será no Edifício da Junta de Freguesia 

de Figueira dos Cavaleiros. 

 - Os Percursos (Nível 1 e 2) Estão integralmente marcados com placas e fitas sinalizadoras. 

- Nos percursos (Nível 1 e 2), existirão pontos de controlo em locais desconhecidos dos 

participantes. 

 - Serão fornecidos abastecimentos líquidos e abastecimento sólido. 

- A Partida irá ser organizada por boxes de acordo com a confirmação de inscrição e 

regulamento da taça. 

Partidas: 

As partidas serão organizadas por Boxes (de 30 Atletas) segundo os números de Dorsal, que 

serão atribuídos por ordem de pagamento da inscrição, e por Distância. 

Em primeiro lugar parte a Maratona, 5 Minutos depois as E-Bikes, e 10 minutos depois parte a 

Meia-Maratona). 



*Estes tempos de intervalo entre par das podem ser aumentados pela organização sempre que 

se jus fique, mas nunca podem ser reduzidos. 

Para simplificar a identificação dos atletas tanto nas Boxes de Par da, como no decorrer da 

Prova, a numeração dos dorsais será Distinta: 

 do Dorsal 01 ao 99 para as E-Bikes (Só há escalão para a Maratona)  

 do Dorsal 100 ao 499 para a Maratonas 

 do Dorsal 500 ao 999 para a Meia Maratona 

Em todas as Maratonas, só existirão 5 Boxes de par da, que serão formadas da seguinte forma: 

Primeiro, dá-se a par da apenas da Maratona. 

- Só entram nas Boxes os Atletas da Maratona, pela seguinte ordem: 

 Box 1: Do dorsal 100 ao 130  

 Box 2: Do dorsal 131 ao 160 

 Box 3: Do dorsal 161 ao 190  

 Box 4: Do dorsal 191 ao 220 

 Box 5: Do Dorsal 221 até 499 

Em seguida dá-se a par da apenas das E-Bikes: 

- Só entram nas Boxes os Atletas das E-Bikes: 

(Partem no mínimo 5 minutos depois da Maratona) 

 Box 1: Do dorsal 01 ao 30  

 Box 2: Do dorsal 31 ao 60 

 Box 3: Do dorsal 61 ao 90 

Nota:(Só Há Escalão de E-Bikes para a Maratona) 

 Por fim , será dada a partida da Meia-Maratona: 

- Entram nas Boxes os Atletas da Meia-Maratona, pela seguinte ordem: 

(Partem no mínimo 10 minutos depois das E-Bikes) 

 Box 1: Do dorsal 500 ao 530  

 Box 2: Do dorsal 531 ao 560 

 Box 3: Do dorsal 561 ao 590 

 Box 4: Do dorsal 591 ao 620 

 Box 5: A partir do dorsal 621 

Inscrição 

Todos os participantes devem ler o regulamento previamente para que o ato de inscrição 

Implique a aceitação plena dos seus termos. 



-As inscrições poderão ser efectuadas:  

- Através da página do evento: https://apedalar.pt/eventos/info/3092 

-O valor da inscrição é de: 

-27,5€ Com Almoço; 

-15€ Sem Almoço; 

-15€ Acompanhantes; 

No valor da inscrição está incluído: 

- Lembranças; 

- Pequeno-almoço; 

- Seguro Tipo Desportivo (responsabilidade civil e acidentes pessoais); 

- Abastecimentos sólidos e líquidos; 

- Viaturas de apoio nos percursos; 

- Primeiros socorros; 

- Lavagem de Bicicletas;  

- Duche para os Atletas, (Campo de futebol das amarelas Masculinos e Balneários públicos 

localizado no largo do poço velho freguesia para Femininos); 

- Almoço Convívio (Salão de Festas de Figueira dos Cavaleiros); 

As inscrições estão limitadas a 250 participantes. 

O prazo de inscrição, assim como o de pagamento, termina no dia 9 de Maio de 2023 às 

23:59h. 

As inscrições só serão validadas depois de efectuado o respectivo pagamento. 

Formas de Pagamento 

Através da referência Multibanco identificada em cada inscrição. 

Seguro 

Todos os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoal.  

 

Programa 

Domingo, 14 de Maio de 2023: 



07:15H – Abertura do Secretariado; 

08:15H – Abertura BOX’S; 

08:45H – Briefing inicial; 

09:00H – Partida Maratona; 

09:05H – Partida E-Bikes; 

09:15H – Partida Meia Maratona; 

12:00H – Entrega de prémios (a entrega de prémios é efetuada assim que chegarem os 3º 

classificados de cada escalão); 

13:00H – Almoço Convívio no salão de festas de Figueira dos Cavaleiros. 

Regras de Participação 

1. Os participantes obrigam-se a afixar na sua bicicleta o frontal de identificação, nos 

locais e moldes indicados. O respetivo frontal deverá estar sempre visível no decorrer 

da maratona. 

2. Os participantes obrigam-se a acompanhar da senha do almoço entregue pela 

organização para poder aceder à zona de refeições. 

Segurança 

1. É obrigatório usar o capacete devidamente colocado durante todo o percurso. Caso se 

verifique a ausência do mesmo em caso de acidente, tanto a agência seguradora como 

a organização não se responsabilizam pelos danos causados. 

2. O percurso está aberto ao movimento de outros veículos pelo que todos os 

participantes deverão respeitar as regras de trânsito. 

3. Aconselhamos muita atenção às placas sinalizadoras dos cruzamentos e das descidas 

perigosas. 

4. Na eventualidade de algum participante se perder, deverá regressar atrás até 

encontrar a marcação oficial e/ou contactar a organização. 

Deveres sociais e ambientais 

1- Auxiliar qualquer praticante em caso de acidente, desde que as circunstâncias o 

exijam. 

2- Respeitar as áreas marcadas. 



3- Não provocar danos em áreas privadas ou cultivadas. 

4- A organização relembra que o BTT é uma prática desportiva amigo do ambiente pelo 

que apela a todos os participantes para que não abandonem as embalagens vazias ao 

longo do percurso. 


