
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ORGANIZAÇÃO 

 
1.  O 1º Raid BTT da Raposa é um evento ciclo-desportivo organizado pela Câmara Municipal de 
Alvaiázere e decorrerá no dia 27 de Março de 2022 
2.  A logística do evento estará concentrada no Parque de campismo de Alvaiázere; 
 

PARTICIPAÇÃO 

1.   A prova destina-se a jovens e adultos, cujas idades se encontrem dentro dos escalões 

etários abaixo referidos, quer sejam do sexo masculino ou feminino. 

2. Nesta prova é apenas permitido a utilização de veículos de duas rodas( Bicicleta de BTT). 

3. É obrigatório o uso de capacete de ciclismo homologado. O não cumprimento desta regra 

implica a exclusão imediata da prova. 

4. Provas 

a. Raid 35KM  

i. Feminino – Escalão único; 

ii. Masculino – Escalão único; 

b. BTT Kids (5 aos 8 anos) - Gincana 

c. BTT Kids 1 (9 aos 12 anos) – 5km 

i. Feminino – Escalão único; 

ii. Masculino – Escalão único; 

d. BTT KIDS 2 (13 aos 14 anos) – 10 km 

i. Feminino – Escalão único; 

ii. Masculino – Escalão único; 

INSCRIÇÕES 

1.   A participação no evento deve ser formalizada unicamente através do preenchimento do 

formulário de inscrição disponibilizado pela organização; 

2. A participação no evento tem um custo por participante de 5€; 

3. A inscrição inclui: 

a. Almoço e reforço alimentar; 

b. Kit de participação com alguns brindes angariados pela organização; 

c. Gola oficial do evento; 

4. A inscrição será confirmada depois de efectuar o pagamento; 



 
 

 
 

SECRETARIADO 

1.  O Kit de Participante poderá ser levantado no Secretariado no dia 27 de Março a partir das 

7:30 até ao inicio das provas; 

 

PERCURSOS 

1. A prova encontra-se divida em três percurso distintos: 
a. Raid 35Km; 

b. BTT Kids (Gincana) 
c. BTT Kids 1 (5 Km) 
d. BTT kids 2 ( 10 Km) 

2. Os percursos são marcados com Fitas e placas sinalizadoras; 
 

HORÁRIOS DE PARTIDA 

1.  Raid 35 KM – partida às 9h15; 

2. BTT Kids  - Início as 10:30; 

 

ABASTECIMENTOS 

1. Raid 35 Km – abastecimentos ao km 19, 27 e reforço final; 

2. BTT Kids - Abastecimento Final; 

 

CONTROLO DE TEMPOS E CLASSIFICAÇÕES 

1. As provas não têm cariz competitivo, não havendo cronometragem oficial; 

 

CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS 

1. Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados (Masculino e feminino) de cada prova; 

 



 
 

 
 

 

SEGUROS 

1. Todos os participantes, com inscrição regularizada estão cobertos por seguro de acidentes 

pessoal; 

ÉTICA E SEGURANÇA 

1.  A organização recomenda prudência e respeito pelas regras de trânsito, não obstante existir, 

durante a prova, apoio de colaboradores da organização. As regras de trânsito prevalecem 

em todos os caminhos/ vias públicas que servem os percursos, de acordo com o Código da 

Estrada em vigor, pelo que esta é uma responsabilidade dos participantes, inimputável à 

organização; 

2. A marcação do percurso é da responsabilidade da organização, devendo os atletas respeitá-

lo ao longo de toda a prova, sendo expressamente proibido optar por atalhos 

3. Não obstante existir, por parte da Organização, a responsabilidade de fazer uma limpeza ao 

percurso, após a prova, apela-se a todos os participantes para que não deixem embalagens 

vazias fora dos locais designados para esse efeito; existirão recipientes de recolha de lixo na 

partida/chegada, nas zonas de abastecimento e Controlos de passagem; 
4. A organização recomenda que os participantes tenham consigo um conta-quilómetros e um 

telemóvel durante a prova. 
5. O participante é responsável pelo seu próprio estado físico e psicológico. À Organização não 

pode ser imputada responsabilidade por ocorrências relacionadas com adversidades no perfil 

clínico do participante. 
6. Qualquer comportamento antidesportivo e/ou anti-ambiental será sancionado com a 

desclassificação do participante. 

 

CASOS OMISSOS 

1. Os casos omissos serão resolvidos por parte da organização. 


