
12º PASSEIO  DE BTT- “PELOS TRILHOS DO PISÃO” 

O 12º PASSEIO DE BTT- “PELOS TRILHOS DO PISÃO”, é um evento desportivo, de 
Bicicletas de Todo-o-Terreno (BTT), disputado em caminhos públicos e privados na 
freguesia de Trigaches, aproveitando as condições excepcionais existentes nesta 
freguesia para a prática desta modalidade. Pretende-se promover, estimular e 
incentivar a utilização da bicicleta como um meio excelente de desporto e lazer. 

Este evento pontua para a Taça de Maratonas do CPCP (Centro de Paralisia Cerebral de 
Beja) 

O evento é constituído por dois percursos;  

 Maratona com andamento livre e cronometrado; 

 Meia Maratoma com andamento livre e cronometrado; 

Programa 

DIA 09 de Maio 

 18:00 Horas – Abertura do Secretariado  

o Entrega de sacos 

 

DIA 10 de MAIO 

 Local de concentração – Pavilhão Multiusos  

 07:45 – Abertura do Secretariado  

 08:30 – Encerramento do Secretariado 

 08:50 – Reunião com os participantes. Informação da sinalização utilizada, 
marcação do percurso, prestação dos últimos esclarecimentos. 

 09:00 – Partida 

 

Organização: Clube de BTT Sempre A’brir-Trigaches  

Apoios: União de Freguesia de Trigaches e São Brissos 

 

Seguro 

Todos os participantes terão de estar cobertos por um seguro de acidentes pessoais. 
Caso o participante opte por não adquirir o seguro de acidentes pessoais 
disponibilizado pela organização, terá de apresentar prova como é titular de seguro de 
acidentes pessoais válido para o dia da prova e cuja apólice proteja o titular nos termos 
da legislação em vigor. 
Qualquer acidente que ocorra durante a execução do percurso é da responsabilidade 
dos praticantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro.  
Este seguro cobre os riscos resultantes de acidentes sofridos durante a actividade. 
Atendendo à natureza do evento deverão os participantes estar conscientes dos riscos 
inerentes ao mesmo.  
Este alerta deve ser, particularmente, observado pelos pais ou tutores de menores que 
queiram participar no 12.º Passeio de BTT  “PELOS TRILHOS DO PISÃO”. 



 

Coberturas e capitais seguros 
Acidentes Pessoais: 

 Morte ou invalidez permanente: 27.000,00 € 

 Despesas de tratamento e repatriamento: 5.000,00 € 

 Despesas de funeral: 5.000,00 € 
 
Responsabilidade civil: 75.000,00 € 

  

Direitos de Imagem 
O participante no evento concede permissão à entidade organizadora de utilizar a sua 
imagem, gravada em suporte vídeo, áudio, fotográfico, ou qualquer outro meio, para 
fins promocionais e publicitários do próprio evento e da entidade organizadora. 

Recomendações 

O 12º PASSEIO de BTT “PELOS TRILHOS DO PISÃO” realiza-se em percurso aberto, 
poderão assim cruzar-se com animais, outros utilizadores do percurso ou até viaturas 
motorizadas. 
É do participante a responsabilidade pelo seu comportamento e atitude. 
A Organização recomenda a todos que respeitem escrupulosamente as regras de 
trânsito nas localidades e nos locais onde o percurso atravessa as estradas, sejam elas 
rurais, municipais ou nacionais. 

Assistência 

A Organização disponibiliza transporte aos participantes que porventura desistam, 
através das viaturas que fecham os percursos, não se responsabilizando, todavia, por 
eventuais danos no equipamento durante esse transporte. 

Segurança 

Por questões de segurança recomenda-se aos participantes a utilização de um 
telemóvel cujo número deve ser facultado à Organização, no acto de inscrição. Este 
número destina-se a ser accionado em caso de necessidade de busca do participante. 
A Organização disponibiliza dois números de telemóvel, gravados nas placas dos 
participantes, os quais se destinam a ser utilizados, no dia da prova, apenas nos casos 
de manifesta necessidade de socorro. 
 

Partida 
A partida é organizada em caixas de 50 elementos, de acordo com o n.º de frontal 
(caixa 1: do dorsal 1 ao 50; caixa 2: do frontal 51 ao 100, etc). 
Dentro de cada caixa a posição é de acordo com a entrada 
A partida é dada em simultâneo. 
Aconselha-se por isso aos que estão interessados em sair mais à frente que concluam a 
inscrição/pagamento com antecedência. 
 

É obrigatório o uso de Capacete e Seguro de Acidentes Pessoais. 

Inscrições 

Prazo 



As inscrições decorrerão até ao dia 07 de Maio de 2020, ou até à confirmação das 300 
inscrições com almoço.  

 

Custo 

O custo de cada inscrição é de: 

 Só inscrição: 15,00 Pedais  
 Almoço: 5,00 Pedais 

 Acompanhantes: 7,00 Pedais. 
  

Pagamento 

Através de uma referência multibanco, gerada no momento da inscrição no site de 
inscrições Apedalar. 

O custo de inscrição garante a todos os participantes: 

 Frontal com o número correspondente ao atleta, onde existe o nº de telefone 
de membros da organização para em caso de necessidade de qualquer ordem 
pedir apoio 

 Fornecimento de abastecimentos sólidos e líquidos durante a prova (ZA’s); 

 Carro e veículos motorizados de apoio em todo o percurso;   

 Veículos e pessoal especializado em 1º socorros em pontos chaves do percurso; 

 Banhos; 

 Lavagem de bicicletas 

 Sorteio de pequenos brindes; 

 Lembranças aos três primeiros classificados da Meia Maratona e Maratona M/F 
e outros escalões. 

 Seguro de acidentes pessoais 

 Seguro de responsabilidade civil  

e ainda de acordo com a opção escolhida 

 Almoço *; 

 Saco com lembranças *; 

* De acordo com o tipo de inscrição 

Menores 

Apenas é permitida a participação com a idade mínima de 14 anos. 

Os menores de idade (18 anos) só poderão participar com autorização dos pais, 
encarregados de educação ou tutores legais. 

A minuta de autorização está disponível para “download” no site, devendo ser 
preenchida e assinada pelo respetivo pai ou tutor legal. 

A esta autorização deve ser anexo fotocópia do Bilhete de Identidade do Pai ou tutor.  

 

Validação 

A validação da inscrição, efectuada pelo preenchimento e envio/entrega da ficha de 
inscrição, implica o compromisso de conhecimento e aceitação do presente 
regulamento. 



Após a recepção do ficheiro/ficha de inscrição e dos comprovativos de pagamento, 
será publicada uma lista com o estado das inscrições. 

Dados pessoais 

A organização reserva-se ao direito utilizar os dados pessoais dos participantes, 
nomeadamente, bilhete de identidade, contribuinte, telefone e e-mail, se os mesmos 
forem necessários para a celebração de protocolos com alguns parceiros, sendo os 
participantes beneficiários dos protocolos celebrados. 

Caso não concorde, com a divulgação desses dados, exepto, aqueles que são 
necessários para a celebração do seguro, deve requê-lo por escrito para o e-mail do 
Clube. 

 

Limite 

Limite de 300 inscrições com almoço. 

Por escalões 

Nos mesmos termos do regulamento da Taça do CPCBeja 

Todos os casos omissos serão resolvidos pela organização. 

 

Contactos 

Telemóvel:  

966 367 646 Sérgio 

966 741 428Manuel Pirrolas 

967 405 828 Nelson 

http://sites.google.com/site/btttrigachessempreabrir 

E-mail trigachessempreabrir@gmail.com 

 

Trigaches, 12 de janeiro de 2020 

http://sites.google.com/site/btttrigachessempreabrir
mailto:trigachessempreabrir@gmail.com

