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Regulamento da V Maratona A Volta ao Moinho
Foros de Arrão | 06  de Outubro de 2019

1. A prova organizada pelo Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão
(GDCFA), em concreto pela sua secção de BTT “Pedais do Arrão”, com o apoio
da Câmara Municipal de Ponte de Sor e Junta de Freguesia de Foros de Arrão
adota a denominação de “V Maratona A Volta ao Moinho” e terá lugar em
Foros de Arrão, no dia 6 de Outubro de 2019.

2. Existirá três percursos de aproximadamente 15km, 30km e 60km com grau
de dificuldade física/técnica “ Médio”. 

3.  O  percurso  será  composto  maioritariamente  por  estradões,  onde  se
atravessará algumas estradas públicas e será, em grande parte, percorrido na
zona da freguesia de Foros de Arrão.

4. O percurso será marcado com placas e fitas sinalizadoras em toda a sua
extensão. Ao longo do mesmo, elementos da organização estarão presentes
para  prestar  auxílio  aos  participantes.  Se  for  necessário  qualquer  tipo  de
apoio, no dorsal existente números de telemóvel da organização para os quais
se deve ligar e indicar o km em que se encontra. Deste modo, é fundamental
que  todos  os  participantes  coloquem  o  seu  conta-quilómetros  a  zero  no
momento da partida.

5. Independentemente de ser um percurso sinalizado e de existir pessoal da
organização a controlar várias passagens, o percurso é aberto ao movimento
de outros veículos, pelo que todos os participantes deverão respeitar as regras
de trânsito.

6.  Os  participantes  poderão  completar  qualquer  das  provas  num  tempo
máximo de 4:00 horas.

7.  Para  evitar  que  os  atletas  ultrapassem o  prazo  das  4  horas,  existirão
elementos  da  organização  no percurso  que acompanharão os  participantes
mais atrasados através de percursos alternativos e mais curtos para o ponto
de chegada.

8. Durante o percurso existirão diversos postos de controlo, cuja localização
não  é  do  conhecimento  dos  participantes.  Só  aos  atletas  que  tenham
cumprido todos os controlos será atribuído o tempo realizado.

9.  Podem  participar  atletas  de  ambos  os  sexos  a  título  individual.
A classificação será atribuída de forma geral nas distâncias 30km e 60km e por
escalões, na distância dos 15km não será atribuído qualquer prémio pois será
um passeio guiado.
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10. PRÉMIOS
Nesta prova existem 7 escalões que são os seguintes, Juniores (8 - 18), Sub 23
(19 -  23),  Elites  (24 -  29),  Veteranos  A (30 -  39),  Veteranos  B  (40 -  49),
Veteranos  C (50 -  59),  Veteranos  D (60 +)  tanto  em masculinos  como em
femininos nas distancias dos (30km e 60km).
Os prémios são troféus e medalhas.
Haverá ainda um troféu para a equipa mais numerosa, para o atleta mais
velho e um para o mais novo.

11. Todo o comportamento que se afaste da boa conduta bttista, implicará a
desclassificação do atleta.

12. O local do Almoço será nas instalações do Grupo Desportivo e cultural de
Foros do Arrão.

13. Aos menores de 18 anos será exigido um termo de responsabilidade dos
pais ou encarregados de educação a autorizar a participação, não sendo no
entanto permitida a participação a menores de 8 anos.

14. É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado durante todo o
percurso.

15. Em caso de abandono e de forma a colaborar com a localização rápida do
participante,  é  obrigatório  que  cada  atleta  dê  o  mais  rápido  possível  a
informação da sua identidade, localização no percurso e a intenção do que vai
fazer,  a  qualquer  elemento  da  organização  que  encontrar  no  percurso
(Viaturas, Controlos Passagem).

O participante que abandone a prova deverá retirar o dorsal de número da sua
bicicleta e não circular em sentido oposto ao da competição. Além disso, o
participante  deverá  esperar  por  um  veículo  da  organização  que  fecha  o
percurso, que recolherá os atletas e os levará até ao local da meta.
 
Todos os atletas que se recusarem a subir no veículo de fecho de percurso,
ficarão sobre a sua própria responsabilidade. Avisam-se os atletas de que o
Seguro  de  Responsabilidade  Civil  e  de  Acidentes  só  cobre  as  situações
ocorridas dentro do percurso da organização.

16. Inscrições Limitadas a 200 Participantes. São considerados participantes,
os  primeiros  200  inscritos  que  nos  enviem o  comprovativo  de pagamento,
independentemente  da  prova  (maratona/meia-maratona)  em  que  se
inscrevam.

17. Valor das Inscrições: 
 16€ por participante com almoço.
 10€ acompanhantes com direito a almoço.
 10€ para os participantes que optem por inscrição sem almoço.


As  inscrições  devem  ser  feitas  através  do  site  APEDALAR
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https://www.apedalar.pt/eventos/info/2327 ,  bem  como  o  respectivo
pagamento.

18. Seguros 
Todos os participantes da Maratona A Volta ao Moinho estão a coberto de
apólice de seguro de Acidentes Pessoais.

Em  caso  de  Acidente  durante  a  prova  o  participante  deverá  facultar  as
entidades  que  solicitem  o  nº  de  apólice  que  será  disponibilizado  pela
organização.

19. Zonas de Abastecimento (ZA):

Estas indicações pretendem orientar e ajudar os participantes no que respeita
a uma melhor gestão do esforço e da prova em si.

ZA1 – Sensivelmente entre os km 20 e 25;
ZA2 - Sensivelmente entre os km 40 e 50;

Para além das ZA’s poderá haver mais Postos de Controlo.

NOTA: Nenhum tipo de lixo poderá sair da zona dos abastecimentos/postos de
controlo (garrafas, embalagens, etc). Existirão sacos do lixo para esse feito,
pelo que é solicitado a todos os participantes que se abasteçam e deixem todo
o tipo de lixo no local de abastecimento.

20. Programa:
7:30 Abertura do secretariado. 
9:00 Partida para as duas maratonas. 
11:30 Hora prevista para a chegada do primeiro atleta.
 A  entrega  de  prémios  será  efetuada  logo  que  aja  pódio  para  os  vários
escalões.

21. Os participantes são livres de tirar fotografias e fazer vídeos do evento.

22. A Organização da Prova, respectivos patrocinadores e as entidades que
colaboram na organização deste BTT, reservam-se os direitos de utilizarem
livremente em todos  os  países  e  sob  todas  as  formas,  a  participação  dos
concorrentes, assim como os resultados por eles obtidos. A prova poderá ser
gravada em vídeo e/ou fotografada pela organização do evento e jornalistas
para  posterior  aproveitamento  publicitário.  Os  participantes  que  tiverem
alguma  restrição  quanto  ao  uso  da  sua  imagem  deverão  notificar  a
organização  com  antecipação  e  por  escrito.  Caso  contrário,  estarão
automaticamente a autorizar o uso em qualquer tempo, independentemente
de compensação financeira.

23. Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela organização, a
qual será soberana nas suas decisões.
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