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20º BTTTRIGO – 15MARÇO 2020 

 

 

Notas Gerais  

 

A Organização do 20.º BTTtrigo cabe ao Clube de BTT “Os Gasparinhos” que é 

responsável pela conceção, desenho, promoção e organização da prova na íntegra, 

sendo que em 2020 a prova conta para a “Taça de Maratonas BTT – CPCBeja”, (ver 

regulamento próprio), que se irá realizar dia 15 de Março 2020 em Monte do Trigo  

É objetivo do BTTtrigo dar a conhecer o Centro de Paralisia Cerebral de Beja (CPCB) 

e sensibilizar a comunidade para a inclusão e participação ativa na sociedade da 

pessoa com deficiência, bem como as entidades para a questão da responsabilidade 

social. O Centro de Paralisia Cerebral de Beja tem como missão habilitar, reabilitar e 

cuidar de pessoas com deficiência e ou incapacidade e suas famílias, nas áreas da 

saúde, educação, ação social e socioprofissional, e que no presente ano apoia cerca 

de 500 crianças, jovens, adultos com deficiência e ou incapacidade e suas respetivas 

famílias.  

No âmbito do 20.º BTTtrigo, irá disputar-se o 3.º Trofeu BTT Piorneira, em 

homenagem a um sócio que muito deu a este clube e que desde sempre teve um 

papel de relevância junto dos mais novos. O 3º Trofeu BTT Piorneira tem como 

objetivo incentivar e iniciar os mais novos na modalidade, pois os jovens são o futuro 

do amanhã e nada melhor que incutir-lhe hábitos saudáveis. A atividade física é 
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essencial para o desenvolvimento saudável dos jovens, tornando-os mais fortes, mais 

sociáveis e mais confiantes. 

 

 ARTIGO 1. ORGANIZAÇÃO  

O 20.º BTTTrigo é organizado pelo Clube de BTT “Os Gasparinhos” de acordo com os 

regulamentos da UVP - Federação Portuguesa de Ciclismo e da UCI e da Taça 

Maratonas CPC de Beja. Disputa-se no dia 15 de março de 2020. 

 

 ARTIGO 2. TIPO DE PROVA  

A prova está inscrita no calendário da Taça Maratonas CPC de Beja e é uma prova 

aberta a todos os participantes. É uma manifestação desportiva de bicicletas todo-o-

terreno (BTT), não competitiva, que decorre em caminhos rurais da freguesia de 

Monte do Trigo e Portel, estando o percurso aberto a outros veículos, (Organização, 

emergência e outros) pelo que todos os participantes devem respeitar as regras de 

trânsito e os habitantes locais. 

 

 ARTIGO 3. PARTICIPAÇÃO  

De acordo com o regulamento, a prova é aberta a todos os participantes, masculinos e 

femininos com idade superior a 16 anos, sendo que para participação no III trofeu BTT 

Piorneira apenas serão considerados participantes menores de 16 anos (inclusive).  

Os inscritos no trofeu BTT Piorneira terão que entregar à organização até ao início da 

prova o termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado pelo tutor 

legal) 

 

 ARTIGO 4.INSCRIÇÕES  

A inscrição pode ser efetuada e confirmada até às 23h59m do dia 11 de março de 

2020, exclusivamente no site do APEDALAR  https://apedalar.pt/eventos/info/2465 

- Inscrição completa com almoço e com seguro de acidentes pessoais - €20,00  

https://apedalar.pt/eventos/info/2465
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- Inscrição sem almoço e com seguro de acidentes pessoais - €13,00  

- Almoço para acompanhantes - €7,00  

No momento de cada inscrição, os atletas confirmam ter conhecimento das 

informações presentes neste regulamento e assumem a sua total responsabilidade.  

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

evento, a não ser por motivos de saúde devidamente comprovados.  

 

CADA ATLETA INSCRITO E CONFIRMADO IRÁ BENEFICIAR DE:  

- Pequeno-Almoço;  

- Placa de frontal com código para controlo de chegadas; 

-Utilização de CHIPS no frontal;  

-Informação de tempo de prova e classificação em tempo real (via SMS quando 

fornecidos os dados necessários pelo atleta); 

-Abastecimentos sólidos e líquidos nas zonas de abastecimento e nas chegadas da 

maratona; 

-Almoço (Opcional);  

-Banhos quentes e lavagem de bicicletas;  

-Brindes alusivos ao evento; 

-Seguro de acidentes pessoal. 

 

 ARTIGO 5. SECRETARIADO  

-O secretariado realiza-se no dia 15 de Março das 07h15 às 08h45 nas 

instalações do Estaleiro da Junta de Freguesia de Monte do Trigo. 
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 ARTIGO 6. VESTIÁRIOS, DUCHES, CASAS DE BANHO, LAVAGEM DAS 

BICICLETAS  

Os vestiários, os duches, casas de banho e a as lavagens das bicicletas estão 

localizados no Pavilhão Multiusos de Monte do Trigo 

 

 ARTIGO 7. PERCURSOS  

Os percursos estarão integralmente sinalizados com fitas e placas direcionais, de 

perigo e de informações em alguns pontos. Existirão Postos de Controlo em locais 

desconhecidos dos participantes, para comprovar que o percurso é realizado na 

íntegra e que os participantes se encontram dentro do percurso. Só os atletas que 

tenham efetuado todos os controlos serão atribuídos tempo final e ordem de chegada.  

- III Trofeu Piorneira – 25km (classificação apenas para menores de 16 anos inclusive) 

-Meia-Maratona - 45 km com andamento livre  

-Maratona - 65 km com andamento livre 

-A classificação será ordenada da seguinte forma: geral e por escalões onde será 

atribuído um troféu aos 3 (três) primeiros classificados da geral e aos 3 (três) primeiros 

classificados de cada escalão.  

- O Trofeu Piorneira terá apenas entrega de prémios aos respectivos escalões que 

completam a prova; 

-As classificações serão disponibilizadas no site 

http://apedalar.pt/eventos/concluidos/2018, a seguir ao término da prova. 
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 ARTIGO 8. ESCALÕES  

-Escalões para a Meia Maratona e da Maratona 

ESCALÕES IDADES ANO DE NASCIMANTO 

Elites Femininos Meia Maratona De 16 aos 39 Anos De 2004 a 1981 

Elites Femininos Maratona De 16 aos 39 Anos De 2004 a 1981 

Masters Femininos Meia Maratona Mais de 40 Anos Antes de 1980 

Masters Femininos Maratona Mais de 40 Anos Antes de 1980 

JUNIORES MEIA MARATONA Dos 16 aos 19 anos De 2004 a 2001 

ELITES MEIA MARATONA Dos 20 aos 29 anos De 2000 a 1991 

ELITES MARATONA Dos 20 aos 29 anos De 2000 a 1991 

MASTER A MEIA MARATONA Dos 30 aos 39 anos De 1990 a 1981 

MASTER A MARATONA Dos 30 aos 39 anos De 1990 a 1981 

MASTER B MEIA MARATONA Dos 40 aos 49 anos De 1980 a 1971 

MASTER B MARATONA Dos 40 aos 49 anos De 1980 a 1971 

MASTER C MEIA MARATONA Mais de 50 anos De 1970 a 1961 

MASTER C MARATONA Mais de 50 anos De 1970 a 1961 

MASTER D + MEIA MARATONA Mais de 60 Anos  Antes de 1960 

E-BIKES FEMININOS MARATONA Mais de 16 anos Antes de 2004 

E-BIKES MASCULINOS MARATONA Mais de 16 anos Antes de 2004 

 

-Escalões para o III Troféu BTT Pioneira- 25kms 

ESCALÕES ANO DE NASCIMANTO 

JUVENIS MASCULINOS (15 E 16 ANOS) Em 2004 e 2005 

INICIADOS MASCULINOS (ATÉ AOS 14 ANOS 
INCLUSIVE) Em 2006 e anos seguintes (2007, 2008, …) 

FEMININOS JUVENIS (15 E 16 ANOS) Em 2004 e 2005 

FEMININOS INICIADOS (ATÉ AOS 14 ANOS 
INCLUSIVE) Em 2006 e anos seguintes (2007, 2008, …) 

*Para o III Trofeu Piorneira (percurso dos 25 kms) só terão classificação os 
atletas com idade inferior a 16 anos (16 anos inclusive)  

 

 ARTIGO 9. HORÁRIOS E LOCALIZAÇÕES  

- Domingo 15/03/2020 

Secretariado - Estaleiro da Junta de Freguesia de Monte do Trigo - 07H15 às 8H45 

Levantamento de dorsais e kit de participante.  

08H00 – Junto ao Estaleiro da Junta de Freguesia de Monte do Trigo - Abertura das 

box´s de partida  
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08h55 - Briefing junto ao local do secretariado e partida  

09h00 - Partida da Maratona, Meia-Maratona – Junto ao Estaleiro da Junta de 

Freguesia de Monte do Trigo  

09h05 - Partida do 1.º trofeu BTT Piorneira e atletas participantes nos 25 kms – Junto 

ao Estaleiro da Junta de Freguesia de Monte do Trigo (com Box própria) 

10h15 – Hora provável de chegada do 1.º participante do Troféu BTT Piorneira;  

10h45 - Hora provável de chegada do 1º participante da Meia-Maratona  

12h00 - Hora provável de chegada do 1º participante da Maratona.  

12h30 – Entrega de Prémios  

13H00 – Almoço – Estaleiro da Junta de Freguesia de Monte do Trigo 

 

 ARTIGO 10. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO  

- A partida será organizada por box´s de acordo com a ordem de confirmação da 

inscrição. As box´s serão ordenadas da seguinte forma:  

- BOX 1 – Dorsal 1 ao 50  

- BOX 2 – Dorsal 51 ao 100  

- BOX 3 – Dorsal 101 ao 150  

- BOX 4 – Dorsal 151 ao 200  

- BOX 5 – Dorsal 201 ao 250  

- BOX 6 – Dorsal 251 e seguintes  

- BOX 7 – Participantes III Troféu BTT Piorneira (25km) 

 

- Reserva-se à organização, o direito de alterar o número de Boxes em função do 

número de atletas inscritos 
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- 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. 

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

organização para poder aceder à zona de refeições e recinto onde ocorrerão as 

atividades.  

- No caso de abandono do percurso e de forma a facilitar a localização do atleta, é 

imprescindível que o participante forneça a informação necessária quanto á sua 

localização (aconselha-se o uso de conta-quilómetros) à Organização, contactando 

qualquer um dos números de telefone que se encontram no dorsal e seguir as 

instruções dadas pela Organização;  

- É obrigatório o uso do capacete de proteção devidamente colocado durante todo o 

percurso; 

- Todos os inscritos sujeitam-se à alteração do presente regulamento. A Organização 

reserva o direito de alteração do regulamento, com divulgação prévia aos 

participantes, em benefício do bom funcionamento da maratona; 

- Os casos omissos a este Regulamento serão decididos pela Organização, a qual 

será soberana nas suas decisões. 

- Respeitar todos os participantes da Maratona e auxiliar qualquer praticante em caso 

de acidente, comunicando de imediato a Organização;  

- Não danificar as áreas cultivadas ou as áreas silvestres, e respeitar as áreas de 

passagem previamente definidas pela Organização; 

- Ter redobrada atenção às placas sinalizadoras dos cruzamentos, nas localidades e 

nas descidas / trilhos potencialmente perigosos; 

- Na passagem por localidades ou montes habitados, os participantes deverão manter 

uma velocidade moderada e respeitar tanto o trânsito, como os peões. 

- Sendo o BTT um desporto amigo do ambiente, a organização apela a todos os 

participantes que não rejeitem embalagens vazias ou qualquer tipo de resíduos ao 

longo dos percursos, que deverá ser recolhido e entregue aos elementos da 

organização; 
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- Todo o comportamento antidesportivo levará a penalizações por parte da 

organização; 

 - A organização não se responsabiliza por acidentes de qualquer natureza que 

possam ocorrer durante o evento e toda e qualquer responsabilidade é assumida 

pelos próprios participantes; 

- Os casos omissos deste regulamento serão decididos pela organização do evento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTTTRIGO, 2020 

                                                                          A DIREÇÃO DO CLUBE 

______________________________ 

 


