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Regulamento de Prova 
1ª BTT A’RotaMalhoa  – 23 de abril de 2023 

Organização: 
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Organização: 
 O 1º BTT A’RotaMalhoa organizado pela secção de ciclismo da Associação Desportiva de 

Figueiró dos Vinhos (ADFV), denominada de ADVF Bike Team, decorrerá no dia 23 de abril de 

2023, com partida e chegada na vila de Figueiró dos Vinhos.  

 

Local: 
 O 1º BTT A’RotaMalhoa desenrolar-se-á pelas zonas rurais do conselho de Figueiró dos 

Vinhos, passando em diversos pontos turísticos já consagrados a nível nacional e internacional, 

nomeadamente as Fragas de São Simão, Foz de Alge, entre outros locais emblemáticos do 

concelho.  

 A logística do evento, estará concentrada no Estádio Municipal Afonso Lacerda, situado 

na vila de Figueiró dos Vinhos.  Coordenadas: 39.89788ºN, 8,28584ºO. 

 

Participação:  
 O 1º BTT A’RotaMalhoa, assenta nas suas características gerais, como prova de 

cicloturismo, pelo que, obedece à regulamentação da Federação Portuguesa de Ciclismo como 

Prova Aberta para ambos os sexos, regendo assim os seus princípios constantes nesse mesmo 

regulamento.  

 A prova destina-se ao publico em geral, sendo que os participantes com idades inferiores 

a 18 anos, necessitam de apresentação do Terno de Responsabilidade, devidamente preenchido 

e assinado pelo encarregado de educação. Termo de Responsabilidade em ANEXO 1.  

É obrigatório o uso, durante toda a prova, de capacete de ciclismo homologado, 

devidamente instalado e ajustado, sendo que a ausência deste equipamento de segurança é 

motivo para exclusão do participante da prova.  

Na prova é permitido apenas a utilização de veículos de duas rodas (Bicicletas de 

Ciclocrosse, bicicletas todo-o-terreno e E-Bikes).  

Modalidades de Participação:  

• Caminhada de 7,5km (sem caráter competitivo); 

• Raid BTT 35 Km; 

• Raid BTT 70 Km. 

Nota: As distâncias apresentadas são aproximadas á realidade.  

  Os percursos são sinalizados com fitas e placas sinalizadoras, sendo que a organização 

se responsabiliza pela cedência do trajeto através de ficheiro GPX, sendo este divulgado no dia 

20 de abril de 2023. A organização relembra que pode ocorrer alterações do percurso, sempre 

que as condições de segurança não estejam asseguradas.  
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Classes de participações (Escalões):  

• Raid BTT 35 km:  

o Feminino: 

▪ JUNIORES: Idade inferior ou igual a 18 anos; 

▪ SUB-23/Elites: 19/29 anos; 

▪ Master 30: 30/39 anos; 

▪ Master 40: 40/49 anos; 

▪ Master 50: 50/59 anos; 

▪ Master 60: > 60 anos. 

o Masculino: 

▪ JUNIORES: Idade inferior ou igual a 18 anos; 

▪ SUB-23/Elites: 19/29 anos; 

▪ Master 30: 30/39 anos; 

▪ Master 40: 40/49 anos; 

▪ Master 50: 50/59 anos; 

▪ Master 60: > 60 anos. 

o E-Bikes:  

▪ Classificação Geral.  

 

• Raid BTT 70 km:  

o Feminino: 

▪ JUNIORES: Idade inferior ou igual a 18 anos; 

▪ SUB-23/Elites: 19/29 anos; 

▪ Master 30: 30/39 anos; 

▪ Master 40: 40/49 anos; 

▪ Master 50: 50/59 anos; 

▪ Master 60: > 60 anos. 

o Masculino: 

▪ JUNIORES: Idade inferior ou igual a 18 anos; 

▪ SUB-23/Elites: 19/29 anos; 

▪ Master 30: 30/39 anos; 

▪ Master 40: 40/49 anos; 

▪ Master 50: 50/59 anos; 

▪ Master 60: > 60 anos. 

o E-Bikes:  

▪ Classificação Geral.  

A verificação no controlo 0, em controlos de passagem ao longo dos percursos, e na 

Meta, com métodos e locais estratégicos, é facto fundamental para atribuição da classificação 

final. Sendo que a gestão de tempos e classificações é processada com recurso a instalação de 

um chip no verso dos frontais, e devendo permanecer assim durante o decorrer da prova.  
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Inscrições:  
 A inscrição previa no evento é obrigatória, sendo unicamente possível realizar através 

do preenchimento do seguinte formulário de inscrição disponibilizado para o efeito. 

 Custo de Inscrição:  
      Primeira fase (até 5 de março 2023): 

• Inscrição na caminhada: Gratuito; 

• Inscrição no Raid 35 Km e Raid 70 Km com almoço: 17€;  

• Inscrição no Raid 35 Km e Raid 70 Km sem almoço: 12€; 

• Preço do almoço para acompanhantes e participantes da Caminhada:  10€. 

Segunda fase (6 de março de 2023 a 16 de abril de 2023): 

• Inscrição na caminhada: Gratuito; 

• Inscrição no Raid 35 Km e Raid 70 Km com almoço: 19€; 

• Inscrição no Raid 35 Km e Raid 70 Km sem almoço: 14€;  

• Preço do almoço para acompanhantes e participantes da Caminhada:  10€. 

 

O valor de inscrição inclui a participação na prova de BTT, seguro, brindes, dorsal, 

abastecimento, banhos e acesso a zona de lavagens de bicicletas.  

As inscrições encerram no dia 16 de abril de 2023 ou quando se atingir o limite de 500 

inscrições no BTT. A inscrição só é valida após a confirmação do efetivo pagamento. 

 

Secretariado:  
 O secretariado localizar-se-á no interior do estádio municipal, tendo como horário de 

abertura 7h00 do dia 23 abril de 2023.  

 É obrigatório a apresentação do BI/CC do participante, assim como, se necessário, a 

declaração de termo de responsabilidade e fotocopia do BI/CC do encarregado de educação.  
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Programa (horários):  
Prova Raid BTT 35/70 km: partida será às 9H00.  

Caminhada: partida será às 10h00. 

 

Seguros:  
 
Todos os participantes, com inscrição regularizada e idade superior a 16 anos no dia da prova, 
estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais, conforme a legislação em vigor, com as 
seguintes coberturas/capitais:  
 

• Morte ou Invalidez Permanente: 30.000,00 € (sem franquia);  

• Despesas de Tratamento: 5000€ - (franquia de 75€ a cargo do atleta);  

• Despesas de Funeral: 2.500,0€ (sem franquia). 

Ética, Segurança e Direitos de Imagem: 
 A Organização ADFV Bike Team, recomenda prudência e respeito pelas regras de 

transito e de civismo, não só perante os outros participantes e organização, como também pelos 

transeuntes da via publica e habitantes do concelho.   

 A organização apela a um comportamento respeitoso perante o percurso delineando 

pela mesma, sendo expressamente proibido a utilização de atalhos, apelando ainda ao respeito 

pelo meio ambiente envolvente.  

Os participantes em situação de desistência no decorrer da prova devem comunicar à 

Organização informando sobre o percurso e local em que se encontram (em kms se possível), 

necessidade de evacuação ou assistência médica se for caso disso. Os contactos de emergência 

serão disponibilizados na parte frontal do dorsal.  

A organização não se responsabiliza por qualquer extravio ou avaria que possam afetar 

as bicicletas ou outros equipamentos dos participantes. O participante iliba a organização da 

responsabilidade por qualquer perca ou deterioração de objetos pessoais, em qualquer 

circunstância. 

A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante 

autoriza utilizar a sua imagem para a difusão da prova em todas as suas formas de comunicação 

(rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, cartazes, meios de comunicação social, etc.) e que 

estas possam ser utilizadas de forma intemporal em qualquer ação publicitária, com o único fim 

de promoção e divulgação de eventos organizados pela ADFV Bike Team. Cede também todos 

os direitos à sua exploração comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem 

direito, por parte do participante/atleta, a receber qualquer compensação económica.  
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Cancelamento / Adiamento:  
 À organização é reservado o direito de adiar a prova sempre que as condições de 

segurança ou ambientais não estejam reunidas para o desenrolar da prova, tais como 

tempestades, incêndios florestais, conflitos armados, epidemias, pandemias, entre outras, 

sendo que neste caso, não haverá, em caso algum, direito em reembolso parcial ou total, ficando 

a inscrição validada para nova data. O mesmo se aplica, caso ocorra cancelamento por 

identidades externas tais como, Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana, Ministério da 

Administração Interna, Ministério da Saúde 

 Em caso de cancelamento da prova com devida antecedência, poderá ocorrer 

reembolso do valor total ou parcial da inscrição.  
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Anexos  

Anexo 1 

 

 

Termo de Responsabilidade 

 

 
Eu ________________________________________, portador do documento de 

identificação nº__________________ autorizo e responsabilizo-me pela participação 
do meu educando ______________________________________________________ 
portador do doc. de identificação no._____________, no evento desportivo 
organizado pela secção de ciclismo da Associação Desportiva de Figueiró dos Vinhos 
(ADFV), denominada de ADVF Bike Team, que se realiza no dia ___ de _________ de 
_____. 

Assumo, ainda, nos termos da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 
(Lei no 5/07), a especial obrigação de me assegurar previamente de que o meu 
educando não tem quaisquer contraindicações para a prática da atividade na qual 
pretende participar. 

 

Assinatura do Encarregado de Educação/Tutor 

 

________________________________ 

 

 

 

 

Devolver este Termo de Responsabilidade, assinado e datado pelo encarregado de educação, acompanhado por: cópias 
dos B.I. (participante e encarregado de educação), no secretariado da prova.  
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