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Passeio de BTT – Mais Lezíria – Arripiado - Chamusca

REGULAMENTO
1.Organização \ Enquadramento
1.1 O Passeio de BTT Mais Lezíria - Arripiado é uma organização da Câmara Municipal
da Chamusca – Gabinete de Desporto;
1.2 É um passeio guiado, sem fins competitivos, não constante dos calendários oficiais
de btt, sendo no entanto os seus percursos próprios das provas de XCM e os
regulamentos adoptados aqueles em vigor nas competições nacionais de BTT – XCM;
1.3 Existirão vários guias para o passeio e mini-passeio, de modo a agrupar os
participantes por vários níveis de andamento, podendo os mesmos optar pelo que
mais se adeque à sua preparação e objectivos de participação,;
1.4 Podem participar neste passeio atletas federados e não federados, com um limite
de 500 participantes;
2.Local e Horários
2.1 O local de partida será junto ao Centro de BTT de Arripiado – Chamusca.
Coordenadas GPS: 39.4540510, -8.3983389
2.2 O Programa Horário do Passeio de BTT Mais Lezíria – Arripiado será:
Domingo 10 de Abril de 2016
8.00h – 9.15h: Receção aos participantes junto ao Centro de BTT de Arripiado
9.15h - Briefing e Chamada para a partida
9.30h - Início do Passeio Guiado – 35km´s
9.40h - Início do Mini-Passeio guiado – 14km´s
3.Escalões Etários e Distâncias
3.1 O Passeio de BTT Mais Lezíria – Arripiado não terá classificações e
consequentemente não se aplicam os escalões etários.
3.2 Será um passeio guiado, com duas distâncias propostas aos participantes:
3.2.1Mini-Passeio – 14km´s
3.2.2Passeio – 35 km´s
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4.Descrição dos Percursos
4.1 O percurso passa por vias públicas e caminhos, estando aberto à circulação
de outro tipo de veículos, pelo que todos os participantes devem respeitar as regras de
circulação em vias públicas. O percurso será sinalizado apenas nas zonas de
cruzamentos, com sinalética própria e apresentada no briefing antes da partida.
Passeio de 40km´s:
4.2 O percurso do passeio será em forma de anel, com partida e chegada no Centro
de BTT de Arripiado.
4.3 O percurso do passeio será essencialmente de baixa dificuldade técnica e física,
procurando-se algumas zonas de diversão técnica e mais-valia paisagística.
4.4 Pode aceder ao percurso e respectiva altimetria, utilizando os seguintes links:
Passeio de 14km´s:
4.5 O Mini-Passeio será em percurso de estradão, de baixa dificuldade técnica e
física, percorrendo zonas de lezíria com pequenas partes de areia e seixo.
4.6 Pode aceder ao percurso aqui: http://www.gpsies.com/map.do?
fileId=rhtwsoesujdsgiwm
5.Locais de Abastecimento

Passeio de 35 km´s
Posto #
1
2

Km
12
24

Localização

Disponibilidades:
Água e Fruta

Passeio - 14km´s
Posto #
1

Km
8

Localização
Igreja de Carregueira

Disponibilidades:
Água e Fruta

6.Inscrições
6.1 As inscrições abrem no dia 23 de Março de 2016 às 0.00h e encerram no dia 7
de Abril de 2016 às 24 horas.
6.2 No dia e local da prova será possível a inscrição, sendo porém limitadas apenas
a 20 participantes;
6.3 As inscrições são gratuitas;
6.4 As inscrições devem ser feitas através de um dos seguintes modos:
6.4.1 formulário próprio disponível no site do evento: www.cm-chamusca.pt ou no
seguinte link: http://goo.gl/forms/HZrWyuvIyg
6.4.2 envio de email para: desporto@cm-chamusca.pt, indicando nome, data de
nascimento, número de identificação fiscal e telefone.
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7. Banhos \ Balneários \ Lavagem de Bicicletas
7.1 Estarão disponíveis balneários no Centro de BTT de Arripiado;
7.2 Estará também disponível zona de lavagem e apoio \ reparação de bicicletas no
Centro de BTT de Arripiado;
8. Prémios \ Lembranças
8.1 Serão oferecidas t-shirts alusivas ao evento a todos os participantes;
9. Regras Gerais
8.1 São adotadas as regras previstas nos regulamentos técnicos da UVP – FPC para
as provas de Cross Country Maratona e que se encontram disponíveis em:
http://www.uvp-fpc.pt/pagina_blocohome.php?id_pagina_blocohome_new=109&id_modalidade_new=0

8.2 O uso de capacete é obrigatório;
10. Outras Indicações
10.1 Os ciclistas estarão cobertos pelo seguro de acidentes pessoais apólice
1400073122 – Açoreana Seguros.
10.2 Da aptidão física dos participantes serão responsáveis os clubes, as entidades que
os inscrevem ou o próprio participante, não cabendo à Organização responsabilidades
por quaisquer acidentes que se venham a verificar antes, durante e depois da prova,
sendo tomadas providências para uma assistência eficaz durante o desenrolar da
mesma;
10.3 O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos membros da Organização
colocados ao longo do percurso;
10.4 Casos omisso ao presente regulamento serão resolvidos pelo Diretor Técnico da
mesma;
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