
Regulamento do Desafio BTT AdN 2016

Art. 1 - Organização

A organização estará a cargo do Grupo Desportivo e Recreativo de A-dos-
Negros, com o apoio da Junta de Freguesia de A-dos-Negros.

Art. 2 - Programa

O Desafio BTT  AdN 2016 consistirá num passeio de BTT (bicicletas de todo-
o-terreno) não competitivo, a realizar no dia 26 de Junho de 2016, em 
caminhos rurais e trilhos da região de A-dos-Negros - Óbidos, visando a 
promoção e divulgação turística e ambiental da região e tendo como objectivo a
prática de actividade física ao ar livre.

O passeio terá início pelas 9.00, com partida e chegada no Largo do Coreto, A-
dos-Negros. O mesmo terá dois percursos de aproximadamente 25 kms e 40 
kms respectivamente.

Os níveis de dificuldade técnica e física serão 3/5 e 4/5 respectivamente.

Art. 3 – Inscrição

Qualquer pessoa maior de 16 anos (à data do evento) poderá inscrever-se no 
passeio. Excepcionalmente os menores de 16 anos poderão inscrever-se, caso
a organização entenda que os mesmos possuem capacidade física para  o 
efeito.

As inscrições decorrerão até ao dia do evento ou quando se atingirem as 250.

As inscrições deverão ser feitas on-line, através do site Apedalar.pt. Podem 
também ser feitas na sede do Grupo Desportivo e Recreativo de A-dos-Negros,
no próprio dia, caso não esgotem antes. 

No acto da inscrição deverão ser indicados os dados pessoais: nome, data de 
nascimento, nº de BI ou CC, morada, , contacto telefónico, distância a 
percorrer, opção com ou sem almoço e nº de acompanhantes. O nome da 
equipa é opcional. A organização reserva-se ao direito de verificar estes dados 
antes do início do evento.

O valor das inscrições é de 15 Euros (com almoço) e 10/7 Euros (sem almoço 
e acompanhantes) respectivamente. As mesmas deverão ser feitas através do 
site Apedalar.pt , ou no próprio dia junto do secretariado. As inscrições só 



serão consideradas válidas quando apresentados os dados anteriormente 
mencionados e o pagamento for efectuado. Antes do pagamento são 
consideradas como pré-inscrições.

As inscrições regularizadas incluem: 

 Participação no passeio
 Dorsal com nº de participante e nºs de emergência
 Seguro de acidentes pessoais (Nota: qualquer acidente que ocorra 

durante a execução do percurso é da exclusiva responsabilidade dos 
praticantes, em tudo  o que exceda o risco coberto pelo seguro; o seguro
apenas cobre os riscos resultantes de acidente sofrido durante o passeio
e na actividade)

 Apoio logístico (água, reforço alimentar e assistência móvel)
 Primeiros socorros ( fornecidos pelos Bombeiros Voluntários de Óbidos)
 Transporte e acesso a balneários
 Lavagem de bicicletas
 Almoço 

Art. 4 – Percurso

O percurso do passeio será marcado e delimitado com marcações de solo, 
placas (indicações de direcção, perigo e outras informações pertinentes)  em 
toda a sua extensão. A Organização reserva-se ao direito de alterar o percurso 
até imediatamente antes da realização do evento, ou mesmo durante, caso 
necessário, por motivos de segurança ou força maior.

O percurso será cronometrado e controlado (Controles de Passagem) para 
efeitos de listagem de tempos e ordem de chegada, a título meramente 
informal.

Art. 5 – Segurança

Os partipantes deverão atender às seguintes regras e recomendações de 
segurança: 

1. É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado ( a Organização 
reserva-se ao direito de mandar parar quem não apresentar o mesmo 
mal colocado) durante todo o percurso (montado ou a pé). Não será 
permitida a partida a quem não apresentar capacete.

2. O passeio terá duas extensões (25kms e 40 kms), estando os percursos 
abertos ao movimento de outros veículos, pelo que todos os 
participantes terão que respeitar e obedecer às leis e regras de trânsito.



3. A Organização aconselha muita atenção às placas sinalizadoras dos 
cruzamentos, mudanças de direcção e de perigo. Ao longo do percurso 
existirão em variados pontos com veículos e indivíduos, pertencentes à 
organização, para o acompanhamento e apoio necessários aos 
participantes.

4. Recomenda-se o uso de conta-quilómetros/ciclómetros/GPS, para 
facilitar a localização dos participantes em caso de necessidade. Na 
eventualidade de algum participante se perder deverá regressar atrás 
até encontrar marcações do percurso e contactar a Organização.

5. Em caso de avaria, acidente, desistência ou outra necessidade de 
assistência, os participantes deverão solicitar apoio à Organização 
pessoalmente, ou através dos nºs de telefone (emergência) constantes 
no dorsal fornecido à partida.

6. A Organização aconselha a realização de exames médicos, aferindo das
capacidades para a prática desportiva, especialmente a quem tenha 
antecedentes familiares com problemas cardíacos, diabetes, hipertensão
arterial, arteriosclorose, doença renal ou pulmonar.

7. Os participantes terão um tempo máximo para conclusão do percurso de
5 horas, reservando-se a organização ao direito de recolher a logística e,
posteriormente, não prestar apoio aos participantes ainda no terreno. 

Art. 6 – Regras de conduta desportiva

Os participantes deverão procurar preservar o meio ambiente e social 
em que se realizará o evento, respeitando a Organização e os demais 
participantes, assim como todos os outros intervenientes e presentes, 
designadamente observando as seguintes regras e deveres de boa 
conduta:

 Auxiliar todo e qualquer participante em caso de acidente, assim 
as circunstâncias o exijam

 Respeitar as marcações do percurso e instruções da Organização
e seus colaboradores

 Dar prioridade aos participantes que sigam montados. Os 
participantes que sigam apeados deverão deslocar-se junto à 
berma e desobstruir a via para dar passagem a quem siga 
montado

 Em eventuais ultrapassagens, quem as pretender fazer, deverá 
ter cuidados afim de evitar acidentes, nomeadamente dando 
indicação vocal e direccional (direita, meio, esquerda) da sua 
intenção de passagem

 Não danificar o meio ambiente. Não provocar danos ou prejuízos 
em áreas privadas, públicas e/ou cultivadas. Não abandonar 
embalagens ou outros objectos ao longo do percurso, mas sim 
nos locais apropriados para o efeito



Art. 7  -Participantes

1. Os partipantes obrigam-se a afixar, de forma permanentemente visível, o
dorsal de participação, sendo obrigados a mostrar o mesmo a todos os 
controladores ou à Organização sempre que solicitado.

2. Os participantes, ao inscreverem-se, autorizam a publicação de fotos 
e/ou filmes que incluam a imagem dos mesmos

3. Ao submeterem a inscrição, os participantes, declaram que participam 
por sua conta e risco no evento e que jamais responsabilizará a 
Organização por quaisquer acidentes e suas consequências, assim se 
verifiquem todas as premissas do actual regulamento.

4. Ao inscrever-se no  Desafio BTT Adn 2016, os participantes declaram 
que conhecem as regras e condições de participação constantes no 
regulamento  actual e que as aceitam.

Art. 8 – Diversos
I. Os participantes serão responsáveis por todas as acções 

susceptíveis de causar danos materiais, morais ou de saúde a si 
mesmo ou a terceiros e que possam pôr em causa o desenrolar 
do evento.

II. A Organização declina toda a responsabilidade em caso de 
acidente, negligência ou roubo, de todo e qualquer objectos ou 
valores de todos os intervenientes.

III. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela 
Organização, de cujas decisões não haverá recurso.

IV. O acto de inscrição pressupõe a total aceitação das regras e 
pressupostos aqui estabelecidos..


