Passeio de BTT - Açoreira

Evento: Passeio BTT
Localização: Açoreira – Torre de Moncorvo
Data: 25 de novembro de 2018
Organização: Associação Recreativa e Cultural de Açoreira (ARCA)
Apoio: Junta de Freguesia de Açoreira

REGULAMENTO OFICIAL DO PASSEIO
Organização
1. O passeio de BTT aberto a todos os participantes maiores de 12 anos e
sem limitações físicas.

Percurso
1. Existirá um percurso único para o passeio, com distância aproximada de
30Km.
2. O passeio decorre em estradas abertas ao trânsito. Apesar de grande parte
do percurso ser efectuado em estradas de terra batida, haverá algumas
intersecções com estradas alcatroadas e com algum movimento pelo que
todos os participantes deverão respeitar as regras de trânsito constantes no
código da Estrada.
3. Não é permitida a ultrapassagem da viatura que segue na dianteira do
grupo.

Participantes
1. O Passeio de BTT é livre e aberto a todos os indivíduos maiores de 12
anos (à data do passeio), federados e não federados.
2. Indivíduos com idade inferior a 18 anos terão que apresentar termo de
responsabilidade dos encarregados de educação a autorizar a sua
participação (em anexo).
3. Será recusada entrega de dorsal e consequente aceitação no passeio de
cicloturismo a todos os participantes menores de 18 anos que não entreguem
o referido documento devidamente assinado.
4. Não existem categorias de participação, tendo o passeio um grau de
dificuldade Médio.

Inscrições
1. Todos os indivíduos que desejem participar no Passeio de BTT deverão
efetuar a sua inscrição online através de formulário próprio devidamente
preenchido.

As

inscrições

deverão

ser

realizadas

em

www.arcacoreira.com
2. O pagamento é realizado no dia do passeio.
3. As inscrições devem ser efetuadas até ao fim do dia 24 de outubro de 2018.
4. Inscrições de menores só se consideram aceites se acompanhadas por um
termo de responsabilidade / declaração assinada pelo encarregado de
educação a autorizar a participação no passeio (em anexo).
5. O valor de Inscrição é de 10 € para os participantes e de 5€ para
acompanhantes.
A inscrição inclui:
- Participação no Passeio de BTT;
- Seguro de acidentes pessoal;
- Primeiros socorros;

- Zona de abastecimento com água e sólidos
- Acesso a balneários com banho quente;
- Lembranças alusivas ao evento;
- Frontal;
- Almoço.

Identificação
1. Ao inscreverem-se no Passeio de BTT, será fornecido a todos os
participantes um Frontal com número de identificação.
2. Os participantes obrigam-se a afixar na frente da bicicleta a placa de
identificação (frontal) que deve estar sempre visível ao longo do passeio.

Programa do passeio
25 de novembro de 2018
08:00-09:00- Funcionamento do secretariado para receção de participantes e
entrega de frontais;
09:15 - Início do passeio
13:30 - Almoço

Comportamento durante o Passeio
1. Aos participantes solicita-se o cuidado de deixar o lixo (garrafas, papéis
ou outros materiais) nos locais apropriados de recolha de resíduos.
2. Todo o comportamento anti-desportivo e/ou anti-ambiental implicará a
exclusão do participante.

Equipamento
1. Cada participante deverá levar capacete, homologado para a prática de
ciclismo, e colocado corretamente.

2. Cada participante é responsável pela utilização de roupa e outro
equipamento, adequado às condições meteorológicas previstas para o local.

Cancelamento do Passeio
1. O evento poderá ser cancelado em virtude de força maior, designadamente
por razões atmosféricas que impeçam a realização da mesma, ou por razões
de segurança.
2. A organização poderá cancelar o passeio a qualquer momento, caso se
verifique algum impedimento técnico ou infra-estrutural aos quais seja
alheia.

Segurança
1. Todos os participantes com inscrição válida estarão cobertos por seguro
de Acidentes Pessoais.
2. Ao longo de todo o percurso existirão veículos para o acompanhamento e
apoio necessários.
3. O percurso está aberto ao movimento de peões pelo que todos os
participantes deverão ter especial cuidado.
4. O participante ao inscrever-se assume que reúne as condições físicas e
psicológicas para participar na prova que se inscrever.
5. Recomendamos o uso de vestuário apropriado e que se faça acompanhar
de um reservatório com água e alguns alimentos sólidos necessários para o
passeio.

