REGULAMENTO 3H RESISTÊNCIA BTT ALBUFEIRA DOS PATUDOS | ALPIARÇA
28 AGOSTO 2022

1) ORGANIZAÇÃO
A prova é organizada pela equipa MF Bike Team, pertencente ao Clube Náutico da Albufeira dos
Patudos (CNAP).

Local
Rua Dr. Ruy de Andrade, Alpiarça (Albufeira dos Patudos)
Data
28 de Agosto de 2022
Horas
09h00-12h00

2) PROGRAMA
7h30 – Abertura do secretariado
8h00 – Abertura do percurso para reconhecimento
8h50 – Fecho do percurso para reconhecimento
9h00 – Início da prova
12h00 – Término da prova
12h15 – Reforço final de prova
13h00 – Previsão de entrega de prémios

3) PERCURSO
3H de resistência num circuito fechado com cerca de 7kms e +/- 90D+, na albufeira dos patudos
com grau de dificuldade físico 3/5 e grau de dificuldade técnico 3/5, com passagem pela reserva
do Cavalo do Sorraia e observador de aves. Previamente 1h antes do início da prova será aberto
o percurso para os participantes poderem fazer o reconhecimento.

4) DESCRIÇÃO DA PROVA
Cada participante terá de efetuar o maior número de voltas possível ao circuito no tempo
estabelecido, sendo a classificação feita mediante o número de voltas controladas por
intermédio de chip. Quando o tempo chegar às 3h nenhum participante poderá entrar para o
percurso. Os participantes que estejam dentro do percurso aquando do término do tempo, têm
30minutos para completar a volta.

5) CONTROLOS DA CLASSIFICAÇÃO
A contagem será realizada com recurso a chip. O controlo será realizado na meta, bem como,
noutras zonas do percurso, que poderão estar assinaladas ou não. Qualquer avistamento de
atalho no percurso por parte do staff o atleta será desclassificado.

6) PREÇOS E PRAZOS PARA INSCRIÇÃO
As inscrições têm um custo de 15,00€ (quinze euros), tendo início no dia 29 de Junho de 2022 e
terminam no dia 21 de Agosto de 2022 pelas 20h00, ou quando for atingido o limite de 200
inscritos.
Não se aceitam inscrições nem pagamentos no dia da prova.

7) A INSCRIÇÃO INCLUI
Dorsal
Seguro de Acidentes Pessoais
Lembranças
Banhos
Lavagem de Bicicletas
Abastecimentos líquidos e sólidos
Reforço no final da prova

8) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Morte por acidente – 27.665,18€
Invalidez permanente por acidente – 27.665,18€
Mortes simultânea da Pessoa Segura e Cônjugue – 15.000€
Despesas de Funeral – 5.000,00€

Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer do percurso é da
responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. Em caso
de acidente o pagamento da franquia do seguro é da total responsabilidade dos participantes,
sendo esta no valor de 90,00€.

9) MEIOS DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
Através do site www.sportchip.net na página criada para o nosso evento 3H Resistência BTT
Albufeira dos Patudos.
O pagamento é feito por referência multibanco gerada aquando da inscrição ou por
transferência bancária para o IBAN PT50004554734032006348142 e envio de comprovativo
para o e-mail mfbiketeam@gmail.com.

10) CIRCULAÇÃO NA VIA PÚBLICA
A prova decorrerá nos trilhos, caminhos rurais, públicos e estradas municipais da freguesia de
Alpiarça, estando o percurso aberto ao movimento de outras pessoas e veículos, pelo que todos
os participantes deverão respeitar as regras de circulação na via pública, tendo especial atenção
nas travessias de algumas vias principais, embora nessas mesmas travessias irão estar membros
da GNR ou membros da organização.

11) ABASTECIMENTOS
Durante o percurso haverá 1 Zona de Abastecimento sólido e líquido junto da meta e alguns
locais a definir, de acordo com o clima, para distribuição de águas.

12) IDADE E LIMITE PARA PARTICIPAR
Podem participar jovens com a idade mínima de 14 anos e de ambos os sexos, contudo os
participantes com idades inferiores a 18 anos deverão apresentar uma autorização por escrito
e assinada pelo encarregado de educação e acompanhada de uma fotocópia do Bilhete de
Identidade/Cartão do Cidadão do mesmo onde conste identificação do menor e do pai ou
encarregado de educação a autorizar a sua participação. Os atletas categoria Cadete não podem
exceder 1h30 ou 30kms de prova (4voltas), sendo a classificação feita conforme estes limites.

13) BICICLETAS AUTORIZADAS
O tipo de bicicleta a utilizar na prática deste evento é aquela que se encontra universalmente
reconhecida como adequada à prática de provas de BTT, devidamente equipada nesse sentido,
roda 26”, 27,5”, 29” e e-bikes.

14) DIVULGAÇÃO DE CLASSIFICAÇÕES
Todos os participantes serão identificados com um dorsal fornecido pela organização que deverá
estar sempre visível na parte dianteira da bicicleta.
Os tempos realizados por cada participante serão divulgados no site da prova:
http://sportchip.net/wp/classificacoes/

15) PRÉMIOS

Classificação geral (Troféu)
Absoluto Masculino
Absoluto Feminino

3 Primeiros classificados masculinos (prémio não monetário)
Cadetes (dos 14 aos 16 anos)
Juniores (dos 17 aos 18 anos)
SUB 23/Elites (dos 19 aos 29 anos)
Master 30 (dos 30 aos 39 anos)
Master 40 (dos 40 aos 49 anos)
Master 50 (dos 50 aos 59 anos)
Master 60 (a partir dos 60)
Geral E-bikes

3 Primeiros classificados femininos (prémio não monetário)
Cadetes (dos 14 aos 16 anos)
Juniores (dos 16 aos 18 anos)
SUB 23/Elites (dos 19 aos 29 anos)
Master 30 (dos 30 aos 39 anos)
Master 40 (dos 40 aos 49anos)
Master 50 (a partir dos 50 anos)

16) SEGURANÇA
O evento tem cobertura e apoio dos bombeiros com uma ambulância que andarão nas
proximidades do evento. É obrigatório usar o capacete devidamente colocado durante todo o
percurso, não sendo permitida a entrada no local da partida a quem não o apresentar.

17) PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Visto ser um evento realizado por pessoas que privilegiam o contacto com a natureza apelamos
ao sentido ambientalista para que não seja deixado lixo no percurso, guardando-o e colocado
nos recipientes apropriados existentes na partida, Zonas de Abastecimento e chegada.

18) SITUAÇÃO PANDÉMICA
Caso haja necessidade de cancelamento do evento devido a pandemia se ter agravado, a
organização fará devolução das inscrições cobrando uma taxa de 2,00€ para gastos
administrativos.

