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8º 
 Passeio BTT Santo Estêvão 

10 Setembro 2017 
 

 
 

Regulamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO 
 
O 8º passeio BTT Santo Estêvão realiza-se a 10 de Setembro de 2017 e tem como organização a Secção 
de BTT da Casa do Povo de Santo Estêvão. 
                
 
 
 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições abrem a 1 de Agosto e encerram a 6 de Setembro pelas 23.59h, e deverão ser feitas 
diretamente no Site http://www.apedalar.pt/   sendo o valor da inscrição de 10 euros sem direito a almoço 
e 18 euros com direito a almoço, e para os acompanhantes 10 euros com direito ao almoço. 
            
Aos menores de 18 anos será exigido um termo de responsabilidade emitido pelos pais ou encarregado 
de educação a autorizar a participação, o qual deverá ser preenchido e enviado para o email da 

organização btt.santoestevao@gmail.com, acompanhado pela identificação do mesmo. 

 
Os atletas inscritos têm direito a pequeno-almoço, lembranças, dorsais, seguro desportivo de acidentes 
pessoais por atleta (consultar apólice de seguro em anexo) veículos de apoio nos percursos com 
socorristas, ambulância junto ao secretariado, apoio mecânico, zonas de assistência nos percursos, 
banhos, almoço convívio para quem requerer (churrasco) e surpresas. 
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PERCURSOS 
 
Quando da inscrição o atleta fica obrigado a escolher um percurso, tendo em conta a sua disponibilidade 
física na data do evento.  
 
O atleta fica obrigado a usar capacete.  

 
Caso se verifique a ausência do mesmo, em caso de acidente, tanto a agência seguradora como a 
organização não se responsabilizam pelos danos causados.  
 
O 8º Passeio é constituído por dois percursos de andamento livre, um percurso com cerca de 30 km  com 
um grau de dificuldade de 2 (5) e um percurso com cerca de 50 km também  com um grau de dificuldade 
de 3,5(5).   
          
Antes do início dos percursos será feito um briefing informativo aos atletas para esclarecimento de várias 
situações previstas.            
 
O início dos percursos será às 9 horas. 
 
Antes e durante os percursos dos 30 e 50 km existirão  pontos de controlo, sendo a sua localização 
desconhecida dos atletas.   
 
Os percursos serão marcados com fitas sinalizadoras, placas indicadoras de direção esquerda, direita, 
frente e direção errada, placas de sinalização informativa e de indicação de perigo, placas indicadoras de 
distâncias percorridas colocadas de 10 em 10 km. As zonas de alcatrão serão marcadas com spray 
biodegradável. A marcação no solo será reforçada com cal. 
 
Os trajetos decorrerão em caminhos, trilhos e estradas nas Freguesias Rurais, estando os mesmos 
abertos à circulação de outro tipo de veículos, pelo que todos os participantes devem respeitar as 
regras de circulação de trânsito em vias públicas. 
 
Em caso de acidente é provável que as viaturas de socorro e ou de apoio tenham que circular nos 
percursos junto dos atletas, desde já agradecemos uma redobrada atenção dos mesmos, bem como uma 
maior compreensão. 
 
Os atletas que queiram desistir de completar o percurso escolhido devem informar a organização da sua 
desistência, para tal devem utilizar o número de telemóvel correspondente a esse percurso e que consta 
no dorsal. Para um processo de localização mais fácil devem ainda manter-se no local e aguardar pelos 
carros de apoio. 
 
Os amantes da natureza têm nos percursos paisagens de elevado interesse, a nível de fauna e flora, o 
que apelamos para a sua preservação, ou seja, não deixando lixo nos mesmos. 
 
 
 
SECRETARIADO - LEVANTAMENTO DOS DORSAIS 
 
A cada atleta está destinado um dorsal com um número que não pode ser trocado. Para que o mesmo 
seja levantado o Secretariado abre dia 09-09-2016 das 17 H às 21 H, na sede da Casa do povo de Santo 
Estêvão, ou no dia do Passeio a partir das 07:30 H. A fim de prestar algum apoio aos atletas, os dorsais 
têm gravados telefones dos responsáveis dos percursos, das ambulâncias e do responsável pelo 
secretariado, que podem ser utilizados sempre que se justifique. 
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SEGUROS E INSCRIÇÕES  
 
Aconselha-se todos os participantes a consultarem a respetiva cobertura e condições do seguro 
contratado pela organização, disponível em anexo. 
 
Tendo em conta que a organização do evento fica obrigada a enviar a listagem dos atletas inscritos três 
dias antes da realização do mesmo, assim sendo até essa data todos ficam abrangidos pelos seguros 
desportivo. A partir do envio da listagem qualquer participante que pretenda participar no evento não tem 
direito a qualquer seguro pelo que a sua participação será da sua inteira responsabilidade. 
 
A organização não se responsabiliza pelos valores excedidos pela cobertura do seguro 
contratado. 
 

 
SENHAS DE ALMOÇO  

Só terá direito a almoço quem apresentar a respetiva senha. 
 
PENALIZAÇÕES 
 
Todo o comportamento anti desportivo e/ou anti ambiental implicará a desclassificação do participante, a 
sua expulsão do evento, bem como, a impossibilidade de participações em futuras edições do Passeio 
BTT Santo Estêvão. 
 
USO DE IMAGEM 
 
Com a participação em qualquer edição do Passeio BTT Santo Estêvão, cada participante autoriza 
expressamente à organização do evento (ou seus com direito), a utilizar ou fazer utilizar, reproduzir ou 
fazer reproduzir o seu nome, imagem, voz e sua prestação desportiva no quadro do mesmo ou sob forma 
derivada desta prova em todos os suportes publicitários ou meios de comunicação em Portugal, e ainda 
por qualquer meio conhecidos ou desconhecidos atualmente. 
 
OBJECTIVO 
 
Desejamos que todos os participantes tenham um agradável dia de BTT Convívio, tudo faremos para que 
tal aconteça pois esse é o nosso grande objetivo. 
 
CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos deste regulamento, serão decididos pela organização pois a mesma é soberana nas 
suas decisões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Direção da Secção BTT da Casa do Povo de Santo Estêvão 
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Informação complementar 

 
Complexo desportivo de Santo Estêvão: 
» Duches 
» Lavagem de Bicicletas 
 
Casa do Povo de Santo Estêvão: 
» Sala de Primeiros socorros e tratamento 
 
Meta Junto do Edifício da Junta de Freguesia de Santo Estevão  
» Secretariado 
» Reforço Matinal 
» Concentração e partida 
 
Salão da Junta de Freguesia de Santo Estêvão: 
» Almoço Convívio 
» Entrega de lembranças 
 
 
Programa do Evento: 
 
Sábado 9 Setembro 2017 
» 17H /22 H- Abertura do secretariado na sede da Casa Povo Stº Estêvão 
 
Domingo 10 Setembro 2017 
» 07.30h - Abertura do secretariado 
» 08.30h – Abertura do Controlo 0 
» 08.50h - Fecho do secretariado 
» 08.55h – Fecho do Controlo 0 e Briefing  
» 09.00h - Partida 
» 10.30h - hora de chegada prevista para o 1º atleta dos 30 km 
» 11.30h - hora de chegada prevista para o 1º atleta dos 50 km 
» 12.30H - Almoço Convívio 
» 14.00h - Hora prevista para entrega de lembranças. 
 


