
A) – Este passeio terá a partida às 9h00 no Pavilhão Expotorres de Torres Vedras.
B) –  Tem uma extensão de cerca de 35 km com um acumulado de cerca de 670 de disnivel.
C) – O percurso decorrerá por trilhos, caminhos rurais, públicos e estradas municipais, do Concelho de Torres
Vedras, no entanto o percurso está aberto à passagem de outro tipo de veículos;

No decorrer  do  percurso,  deverão  ser  respeitadas  e  aceitadas  todas  as  instruções dadas pelos elementos 
da organização, de forma a salvaguardar a integridade física de todos os intervenientes;
E) – A organização reserva-se no direito a alterar, até à última hora, algumas zonas do percurso se as condições
climatéricas na  data  do  evento assim nos obriguem;

de andamento que desejar, estando ao critério deste a adoção de um espirito mais competitivo ou de lazer;
G) – O percurso inclui a visita a uma das excelentes Adegas do nosso concelho;

A) – O frontal do BTT Rota das Adegas - 17ª Edição, é fornecido pela organização e deverá estar sempre visível na
parte dianteira da bicicleta;
B) – O frontal, deverá ser levantado no secretariado, no dia 6 de Novembro de 2021 das 15h00 às 19h00 no Museu
Joaquim Agostinho, ou no dia da prova a partir das 8h00 às 8h30 na partida no Museu Joaquim Agostinho.
C) –
qual deve estar sempre visível enquanto os participantes estiverem no BTT Rota das Adegas - 17ª Edição.

4º - Segurança e Meio Ambiente
A) – Serão disponibilizados números de contactos de telemóvel (S.O.S) dos elementos da organização, indica-

B) – Todos  os  Participantes devem  respeitar  as  regras  de  trânsito  do  código  da  estrada.  A  organização
não assume responsabilidade civil por dados causados pelos Atletas a terceiros;
C) – Devem ainda ter em especial atenção, aos cruzamentos e travessia de estradas principais e secundárias,
nestas, devem circular o mais à direita possível;
D) – Durante todo o percurso é obrigatório o uso de capacete, devidamente colocado;
E) – Os participantes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se junto da berma do caminho e,
em passagens estreitas, dar passagem quando se aproximar um atleta mais rápido;
G) –É obrigatório sempre que se vai ultrapassar um atleta, que se dê indicação antecipada sobre o lado pelo
qual o pretendemos fazer;

I) – Todo   o   comportamento   anti-desportivo   e   anti-ambiental   será   avaliado   pela organização e pode
implicar a exclusão do infrator e a impossibilidade de se inscrever em futuras edições deste evento.

5º - Abastecimentos, Pontos de Controlo
A) – Ao  longo  do  percurso  irá existir uma zona de abastecimento (ZA) com sólidos e líquidos. Na adega
escolhida este ano para o percurso.
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1º - Passeio de BTT Rota das Adegas - 17ª Edição
O  evento  de caracter não competivo é  organizado  pela  secção de BTT da A.C.D.R. Arneiros - Saloios BTT 
com o apoiao da Câmara  Municipal  de  Torres  Vedras,  e será realizado no dia 7 de novembro de 2021. O 
passeio tem por objetivo fazer divulgação da região e promoção das Adegas, bem como promover a 
atividade física desportiva, como forma saudável.

2º - Percurso



A) – As inscrições para BTT Rota das Adegas - 17ª Edição, são feitas em www.rotadasadegas.pt
B) – As inscrições para BTT Rota das Adegas - 17ª Edição, são limitadas a 500 inscritos;
C) – Iniciam On-Line no dia 14 de setembro de 2021 e encerram no dia 1 de novembro de 2021;
D) – Existe a possibilidade  de  inscrição  no  próprio  dia,  mas está  limitada  à  disponibilidade  na altura;
E) – O valor da inscrição é de 7€ até ao dia 7 de outubro. De 8€ até 1 Novembro. E de 10€ a partir de 1 Novembro.

ATENÇÃO:
A  INSCRIÇÃO SÓ FICA VÁLIDA APÓS PAGAMENTO DA REFERÊNCIA MULTIBANCO ENVIADA PARA O SEU MAIL.

F) –INCLUI
- Participação no evento marcado;
- Vista a uma das excelentes Adegas do concelho de Torres Vedras;
- Abastecimento sólido e líquido;
- Frontal de participação exclusivo;
- Seguro de acidentes  pessoais e responsabilidade civil;
- Brinde de participação de acordo com o conseguido pela organização;
- Lavagem de Bicicletas;
- Banhos Quentes;

G) – O  pagamento  será  efetuado  por  referência bancária que é enviada para o e-mail do inscrito.
Qualquer  dúvida  sobre  a  inscrição  ou  regulamento  do  evento,  deve ser  esclarecida com recurso aos
seguintes meios rotadasadegasbtt@gmail.com.

NOTAS IMPORTANTES:
1) Os pagamento das inscrições que foram feitas online devem ser efetuados via Referência MB que é enviada

condicionada, se não for validada será devolvido o dinheiro. Se não receberam a Referência MB, contatar 
rotadasadegasbtt@gmail.com.

2)- Alterações na inscrição e pagamentos contatar geral@queroir.pt

7º Inscrições e Validação
A) – As inscrições só são válidas após o seu pagamento, através referência bancária única, enviada para cada

Não havendo validação será efetuado o reembolso do dinheiro através da Organização.
B) – Poderão participar nos percursos de BTT pessoas com idade igual ou superior a 16 anos.
C) – Aos menores de idade ( <18 anos) é exigido dos pais, ou representante legal, a fotocópia do bilhete de
identidade do menor e do representante legal, bem como o termo de responsabilidade assinado pelo repre-
sentante legal do menor, que se encontra disponível no site www.rotadasadegas.pt ou na página do facebook

Sem este termo de responsabilidade a inscrição não é válida, e não nos responsabilizamos por qualquer 
participação furtuita do menor inscrito.
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6º Inscrições e Valores



B) – Conforme indicação dos membros organização é necessário abrandar quando necessário.

D) - O Intuito deste evento é mesmo o convivio e passeio

9º Seguro
A) – Todos os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais.
B) – 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. As coberturas deste seguro funcionam apenas
em caso de acidente.
NOTA: Todos os participantes, sem excepção, inscritos no BTT Rotas das Adegas - 17ª edição, estão cobertos por 
um seguro de acidentes pessoais da responsabilidade da Câmara Municipal de Torres Vedras.

10º Esclarecimentos, Questões, Dúvidas e Noticias
A) – Para Qualquer esclarecimento contactar:
Emanuel Bernardes (966128590)
Claúdio Filipe ( 914797954)
David Maria (915224741)

Humberto Santos (962607879)
Ricardo Fraústo (965348586)
Luís Filipe (919847443)
Marco Santos (935262482)Nuno Antunes (936667593)

11º Estabilidade e Interpretação do Regulamento
O presente regulamento não será modi�cado na sua generalidade.
Compete exclusivamente aos organizadores aprovar qualquer correcção que considere oportuna, a qual será 
divulgada na Internet, no sítio o�cial www.rotadasadegas.pt, no Facebook O�cial e no Secretariado. Nenhuma 
responsabilidade poderá ser imputada à Câmara Municipal de Torres Vedras e à Secção de BTT 
A.C.D.R. Arneiros - Saloios BTT, por eventuais prejuízos, que uma decisão deste tipo possa adevir.

13º Imagem, Vídeos e Redes Sociais
Os participantes são livres de tirar fotogra�as e fazer vídeos do evento, partilhar e divulgar.

12º Reembolso ou Cancelamento
Os participantes inscritos pagos, podem pedir o cancelamento da sua inscrição até uma semana depois de efetuar
o respetivo pagamento, justi�cando a razão. Devem efetuar esse pedido de cancelamento por e-mail para
rotadadegasbtt@gmail.com. Depois desta data não será possivel efectuar a devolução do dinheiro da sua inscrição.
Excepção feita em caso de catastofe natural, ou após lida a justi�cação e esta, ser aceite pela organização do evento.

A organização, respectivos patrocinadores e entidades que colaboram no evento, reservam-se o direito de 
utilizar livremente, em todos os países as imagens. O evento poderá ser gravado em vídeo e/ou fotografada 
pela organização e comunicação social para posterior divulgação. Os participantes que tiverem alguma 
restrição quanto ao uso da sua imagem deverão noti�car a organização com antecipação e por escrito. Caso 
contrário, estarão automaticamente a autorizar o seu uso em qualquer tempo, sem compensação �nanceira.

14º Aceitação do Regulamento
A mera participação nesta prova pressupõe o aceitar das normas referidas anteriormente incondicionalmente, e 
de perfeita consciência do seus actos. Todos casos omissos neste regulamento serão decididos pela organ-
ização, a qual será soberana nas suas decisões.
Só se aceitarão reclamações efectuadas por escrito e dentro de uma hora posterior ao termo da prova.
A inscrição, o seu pagamento e formalização online ou no secretariado garantem a integral aceitação, sem 
reservas, do presente regulamento.
De acordo com instruções da Autoridade Local de Saúde, será exigido a todos os participantes a apresentação 
de um termo de responsabilidade no âmbito das medidas COVID-19. 

Câmara Municipal de Torres Vedras e
Secção de BTT A.C.D.R. Arneiros - Saloios BTT
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8º Controlo dos Tempos  e Classificações sem vertente competitiva



TERMO DE RESPONSABILIDADE
BTT ROTA DAS ADEGAS - 17ª EDIÇÃO

7 NOVEMBRO 2021 - TORRES VEDRAS
(Participação de menor )

Eu,___________________________________________, C.C. Nº____________________ 
con�rmo, na qualidade de representante legal do menor 

___________________________________________, C.C. Nº ___________________ 
declaro que o meu educando não tem quaisquer contra-indicações para a prática da 

actividade de BTT e autorizo a inscrição do menor no
 BTT Rota das Adegas - 17ª Edição, a realizar dia 7 de NOVEMBRO DE 2021.

 (nos termos da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, Lei nº 5/07)

(Anexar Cópia do Bilhete de identidade do menor e do representante legal)

____ de _______________ de 2021

_______________________________________________
Assinatura do Representante Legal



TERMO DE RESPONSABILIDADE
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

PARA LEVANTAMENTO DO FRONTAL

Eu, ______________________________________________________________________, portador do documento de 

identificação n.º __________________________,  com o frontal nº___________ enquanto participante inscrito 

de livre vontade no evento Rotas das Adegas BTT 2021, a realizar no dia 7 de novembro de 2021 em 

Torres Vedras,  declaro por minha honra:

1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as medidas gerais 

recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, na minha vida em sociedade e durante a prática desportiva, 

designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempre que aplicável, o 

distanciamento físico e a utilização de máscara;

2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas 

autoridades de saúde;

3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória, 

durante a prática desportiva, quer em contexto de treino quer em passeio, mas em particular,

nas vésperas e no dia do passseio de BTT;

4. Informarei a minha equipa, grupo e colegas, de imediato, relativamente a eventuais contactos 

com indivíduos suspeitos de COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem como 

da manifestação de sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade 

respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos do meu agregado familiar;

5. Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais determinados pela equipa médica local e 

pelas Autoridades de Saúde;

__________ de _______________________ de 202_____ 

Assinatura: ___________________________________________________________________________

Assinatura do Encarregado de Educação (no caso de participante menores de idade): 

___________________________________________________________________________ 

Orientação nº 036/2020 de 25/08/2020 
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