
Regulamento Meia Maratona BTT de Alcochete – Campo Tiro 

 

 Define-se como Meia Maratona BTT de Alcochete, numa extensão de 45kms 

em trilhos e estradões, dentro da Unidade Militar do Campo de Tiro de 

Alcochete; 

 

 A Prova decorrerá toda ela dentro da Unidade Militar do Campo de Tiro de 

Alcochete, pelo que todos os participantes à entrada na porta de armas 

deverão apresentar documento de identificação (cartão de cidadão); 

 

 Coordenadas GPS 

 

38º46'31.8792''N 

-8º 53' 1.2588'' W 

 

 Abertura do Secretariado às 8h, início da Prova às 9.30h; 

 

 Os atletas terão de dar entrada no controlo “zero”; 

 

 A prova será a título amador e aberta a todos os participantes que se sintam 

em condições físicas e psicológicas para realizar um percurso desta extensão;  

 

 Todos os atletas inscritos terão de cumprir o percurso previamente marcado 

pela organização, caso contrário dará direito a desclassificação; 

 

 

 Os tempos de Prova serão controlados, e haverá pontos de controlo em 

determinadas zonas do percurso; 

 

 Haverá um abastecimento, sólido e liquido, sensivelmente a meio do percurso 

da prova de 45kms; 

 

 Para a participação de menores de 18 anos é obrigatório o “termo de 

responsabilidade” assinado pelo encarregado de educação; 

 

http://maps.google.com/maps?q=38.775522,+-8.883683
http://maps.google.com/maps?q=38.775522,+-8.883683


  A Prova será de dificuldade média e o trajeto estará devidamente marcado 

com setas, fitas e cal; 

 

 Haverá elementos da organização ao longo do percurso da Prova, para que a 

mesma decorra sem incidentes; 

 

 A unidade militar do Campo de Tiro poderá ter viaturas a circular, assim como 

animais à solta, pelo que os participantes deverão estar atentos; 

 

 No dorsal estão escritos todos os números úteis como os números de urgência; 

 

 É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado durante toda a Prova; 

 

 Na Prova dos 45kms, serão atribuídos prémios, aos três primeiros classificados 

de cada escalão, masculinos e femininos, assim como aos três primeiros 

classificados da geral masculina e femininos; 

 

 
 

 Os Escalões serão os seguintes: 
 

o Elites Masc. – (19-29); 

o Veteranos A Masc – (30-39); 

o Veteranos B Masc. – (40-49); 

o Veteranos C Masc.– (50-59); 

o Veteranos D Masc. – (60+); 

o Elites Fem – (19-29); 

o Veteranas (30+). 

 

 O Passeio Guiado de 25kms não terá classificação; 
 

 A partida do Passeio Guiado de 25kms será logo após a partida dos 
participantes da Prova dos 45kms; 
 

 O Passeio Guiado será em ritmo de “passeio”, sem caracter competitivo e não 
haverá controlo do tempo; 
 

 

BOA PROVA A TODOS 


