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11º Passeio BTT
Miúdos & Graúdos
Bº da Tabaqueira, 16 de outubro de 2022

Regulamento

1.

O evento denomina-se " 11º Passeio BTT Miúdos & Graúdos". É organizado pela
Associação de Recreio e Cultura Bº da Tabaqueira e Junta de Freguesia de Rio de Mouro,
realiza-se no dia 16 de outubro de 2022 predominantemente na freguesia de Rio de Mouro,
concelho de Sintra. Terá uma distância de aproximadamente 13km´s, sendo de dificuldade
técnica média/baixa.

2.

O passeio tem concentração marcada e respetiva partida na Associação de Recreio e
Cultura Bº da Tabaqueira, obedecendo ao seguinte calendário: 08h30 - abertura do
secretariado para distribuição da respetiva identificação dos inscritos; 09:15 informações gerais; 09h30 - partida. A chegada dos participantes está prevista para as
12:30.

3.

Secretariado e estacionamento, Associação de Recreio e Cultura Bº da Tabaqueira, Bº da
Tabaqueira , 31 - Albarraque

4.

O uso de capacete é obrigatório, os participantes devem também fazer-se acompanhar de
um kit de manutenção que deve ter no mínimo uma câmara-de-ar, respetiva bomba de ar
e ferramentas básicas.

5.

A organização faz saber que esta iniciativa não é uma prova desportiva, mas sim um passeio
informal de bicicleta, designado de “passeio de bicicleta em grupo ou cicloturismo”, sendo
considerado uma manifestação desportiva sem carácter de competição e sem qualquer
classificação entre os participantes, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005 de
24 de março, publicado no Diário da República – I Série-B, Nº 59. Não existindo quaisquer
intuitos competitivos, apela-se que sejam cumpridas as regras de solidariedade para com
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os que pedalam com mais dificuldades, contribuindo-se deste modo para uma sã
camaradagem, convívio e apreciação da natureza, da paisagem e do património.
6.

Destina-se a todo os cicloturistas ou utilizadores de bicicleta, masculinos e femininos, com
idade igual ou superior a 8 anos, pode ser participado por grupos ou individualmente.
Relativamente aos menores e menos habituados ao uso da bicicleta, a organização
salvaguarda e apela à consciência quanto à aptidão física de cada bttista.

7.

Os menores devem fazer-se acompanhar por um termo de responsabilidade que deve ser
enviado para o e-mail (arcbtabaqueira@hotmail.com), ou entregue no próprio dia
devidamente preenchido.

8.

A quase totalidade do passeio é realizada em caminhos rurais, os quais abertos à circulação
de pessoas, animais e viaturas. Em algumas ocasiões é necessário fazer-se em estradas
transitadas por outros veículos. Os ciclistas devem seguir em linha e sempre pela direita,
respeitando as ordens dos guias. A Organização não se responsabiliza por qualquer
acidente causado por violação das regras de trânsito. Os participantes são obrigados a
respeitar as regras de trânsito bem como as ordens e instruções dos guias, organizadores e
agentes reguladores de trânsito, não ocupando nunca a faixa de rodagem de sentido
contrário. O não cumprimento desta cláusula poderá excluir a participação no passeio.

9.

A organização declina responsabilidade por quaisquer acidentes que eventualmente
possam ocorrer com os participantes ou os seus acompanhantes antes, durante e após a
realização do evento.

10. A inscrição gratuita inclui um lanche para os menores e seguro.
11. Os acompanhantes e bttistas adultos caso pretendam, terão acesso a um beberete
(churrasco) a decorrer nesse dia, mediante a entrega de (X) pedais
12. As inscrições são limitadas a 70 participantes
13. A organização reserva-se ao direito de adiar ou cancelar a prova caso o número de
participantes inscritos não justifique a realização do evento, ou outras causas alheias à
organização.

14. As inscrições encerram às 09:15 h do dia 16 de outubro de 2022, ou quando o número de
inscritos atingir o limite estabelecido pela organização. As inscrições devem operar-se na
plataforma de inscrições da “www.queroir.pt“

15. Dados e imagem registados neste evento poderão ser utilizados para promoção e
divulgação das actividades da ARCBT
16. Contactos : arcbtabaqueira@hotmail.com

Telel. 916 608 196
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