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“REGULAMENTO DO EVENTO “1º RESISTÊNCIA DE BTT AZEITÃO”. 

 

1ª 

(ORGANIZAÇÃO) 

1. O Clube BTT de Azeitão é uma associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, que tem 

por objectivo essencial o desenvolvimento de atividades humanitárias, culturais e recreativas e em 

particular a prática recreativa do ciclismo na sua vertente de todo o terreno (BTT). 

2. O principal objectivo do Clube BTT de Azeitão é desfrutar da envolvente natural do Parque Natural 

da Serra da Arrábida, desenvolvendo e incrementando na região de Azeitão / Setúbal a prática do BTT 

e alargar a prática dessa modalidade desportiva a todos. 

2º 

(EVENTO) 

1. Novembro é o mês de São Martinho e para o Clube BTT de Azeitão, significa a passagem de mais um 

aniversário e o convite a todos os nossos Amigos e seguidores, para se juntarem a nós neste evento. 

2. Este ano o Clube BTT de Azeitão irá realizar a 1ª Prova de Resistência da Arrábida, a qual se realizará 

num circuito no perímetro na zona do Alambre, marcado com uma extensão aproximada de 13 

Kms/volta, devendo os Participantes completar pelo menos 3 voltas, ou 3H de tempo total com 

extensão aproximada de  40 Kms. 

3. O evento é um encontro de lazer e do desporto amador destinado a atletas de ambos os sexos, que 

procurem desfrutar de uma jornada do mais puro BTT, pelo que não pode ser considerado competitivo, 

nem está integrado em nenhum campeonato, trofeu ou algo similar que confira qualquer vertente 

competitiva. 

4. O Evento não tem como propósito principal a competição, mas haverá classificações por escalões 

feminino e masculino e juvenis, serão entregues pequenos trofeus ou lembranças aos primeiros 

classificados. 

5. A entrega dos trofeus será entregue no final do Almoço. 

 

 

 

 



 

2 
 

 

3º 

(DATA E LOCAL) 

1. O evento realizar-se-á no dia 24 de Novembro de 2019, com concentração nas instalações do Clube 

BTT de Azeitão, anexas ao Pavilhão Desportivo da Juventude Azeitonense, sitas na Rua de Lisboa 13, 

Vila Nogueira de Azeitão. 

2. O levantamento dos dorsais será efectuado no dia do evento nas instalações do Clube BTT de 

Azeitão, anexas ao Pavilhão Desportivo da Juventude Azeitonense, sitas na Rua de Lisboa 13, Vila 

Nogueira de Azeitão. 

3. Os Participantes serão conduzidos pela Organização até ao local do Evento. 

4. O controlo zero e a zona de partida e chegada serão no Parque de Merendas do Alambre, Serra da 

Arrábida. 

5. Os banhos serão efectuados no Pavilhão Desportivo da Juventude Azeitonense, sito na Rua de Lisboa 

13, Vila Nogueira de Azeitão. 

6. O almoço será servido no Clube House da Quinta do Perú sito na Alameda da Serra 2, Quinta do 

Peru, 2975-666 Quinta do Conde. 

 

4º 

(INSCRIÇÕES) 

1. Os Participantes poderão inscrever-se no site www.apedalar.com 

2. A inscrição só se considera efectuada após o pagamento que deverá ocorrer até ao dia 20 de 

Novembro de 2019, data na qual se encerram as inscrições. 

3. O Evento está aberto à participação de bicicletas elétricas embora, a classificação do seu utilizador 

não seja considerada, não será atribuída qualquer pontuação ou classificação aos seus utilizadores, 

apenas tomaremos, para divulgação a ordem de chegada  das BTTs convencionais. 

4. Os participantes menores de 18 anos deverão apresentar um Termo de Responsabilidade assinado 

pelo Encarregado de Educação ou pessoa responsável. 
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5º 

(PROGRAMA) 

1. O programa do evento será o seguinte: 

Domingo dia 24/11/2019. 

8:00 Horas abertura secretariado. 

8:45 Briefing BTT. 

9:00 Partida para o Evento de BTT. 

12.30 Encerramento do Evento. 

14:00 Início do almoço 

6º 

(CUSTO) 

1. O valor das inscrições é a seguinte: 

Inscrição ————-— 12,00 € 

Almoço —--------——- 10,00 € 

Acompanhantes -----– 12,00 € 

2. Inscrições estão disponíveis até ao dia 20 de Novembro de 2019. 

3. As inscrições só serão validas após o pagamento efectuado através de referência Multibanco gerada 

pelo Participante no momento da inscrição. Os Participantes deverão guardar o comprovativo e exibi-

lo no dia do evento à organização. 

4. Assim que se atinja os 100 participantes confirmados (pagos), as inscrições serão encerradas.  

5. No valor da inscrição está incluído: 

– Dorsal do evento. 

– Seguro. 

– Banhos. 

7º 

(CIVISMO e COMPORTAMENTO) 

1. Os Participantes devem ter consciência de estarem aptos e que não existe nenhum fator físico, de 

saúde ou psicológico que desaconselhe a participação no evento. 

2. O clube BTT de Azeitão não é responsável pela saúde e integridade física dos participantes pelo que 

alerta todos os inscritos, antes do início do Evento, desse facto e de que se trata de uma modalidade 

desportiva que requer cuidados específicos de preparação física e psicológica. 
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8º 

(SEGURANÇA) 

1. É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado durante toda a extensão do percurso. 

2. O Clube BTT de Azeitão recomenda a todos que se mantenham permanentemente atentos a toda a 

envolvente, que sigam as instruções da organização e que respeitem escrupulosamente as regras de 

trânsito, ( Código da Estrada ) nos locais onde o percurso atravessa e/ou circula nas estradas nacionais. 

3. Por questões de segurança recomenda-se aos participantes a utilização de um telemóvel cujo 

número deve ser facultado à organização, no acto de inscrição. 

Este número destina-se a ser accionado em caso de necessidade de busca do participante. 

4. A organização disponibiliza um número de telemóvel, gravados nas placas dos participantes, os quais 

se destinam a ser utilizados, no dia da prova, apenas nos casos de manifesta necessidade de socorro. 

5. À organização não poderá ser imputada qualquer responsabilidade no que respeita a acidentes e 

suas consequências, quer tenham sido causados pelos participantes, quer tenham sido estes as 

vitimas, quer provenham ou não do veículo do participante. Do mesmo modo não lhe será imputada 

qualquer responsabilidade, quanto às consequências ser suportada pelos infratores. 

9º 

(PERCURSO) 

1. O Evento decorre em percurso aberto, em trilhos e caminhos rurais na zona do Alambre e Serra da 

Arrábida, pelo que todos os participantes devem estar conscientes que poderão cruzar-se com gado, 

outros animais, outros utilizadores do percurso como é o caso de caminhantes, outros ciclistas, 

cavaleiros ou até viaturas motorizadas de 2 ou 4 rodas. 

Nestas circunstâncias é sobre o participante que recai a responsabilidade pelo seu comportamento e 

atitude. 

2. Todos os Participantes deverão prestar atenção à sinalização do percurso (fitas sinalizadoras e sinais 

indicadores), respeitar e seguir o itinerário marcado e atender aos conselhos e indicações da 

organização. 

3. Durante os percursos existirão diversos pontos de controlo não sendo a sua localização conhecida 

dos participantes. Só os participantes que tenham efectuado todos os controlos previstos para o 

percurso escolhido será validada a conclusão do percurso através da divulgação do tempo de prova. 

4. Os participantes obrigam-se a afixar na frente da bicicleta a identificação (frontal/dorsal), que deve 

estar visível ao longo da prova. 

 

10º 
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(DISPOSIÇÕES FINAIS). 

1. A organização do evento reserva-se o direito de proceder à desclassificação ou exclusão da prova, a 

qualquer participante que não respeite o presente Regulamento, ou que, por qualquer forma, 

prejudique o bom nome, imagem e prestígio do Clube BTT de Azeitão ou e de qualquer um dos seus 

promotores. Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada aos organizadores por eventuais 

prejuízos que de uma decisão deste tipo possam advir. 

2. Em caso de dúvida ou omissos no presente regulamento, o mesmo será esclarecido ou decidido pela 

organização da prova. 

3. O presente regulamento pode ser complementado por adendas publicadas pela organização.  

4. A organigzação do Evento é soberana em todas as decisões. 

 

Clube BTT de Azeitão. 

 


