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REGULAMENTO  
 

9º PASSEIO BTT/CICLOTURISMO 
 

Foros de Amora dia 10 de Maio 2020 às 09:00 HORAS 
 
 

 

 
1. Organização: 
 
O Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas tem a responsabilidade da organização do 
evento 38º JOVEMAIO  e, com o apoio da sua Secção de Cicloturismo “Os Margaças” 
organizarem o 9º PASSEIO BTT/CICLOTURISMO,  passeio a realizar no dia 10 de Maio 2020, a 
que se refere o presente regulamento. 
 
O 9º PASSEIO BTT/CICLOTURISMO , conta com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, 
Junta de Freguesia da Amora, comércio local e faz parte dos Jogos do Seixal 2020. 
 
A dureza e a beleza estão garantidas, venha, pôr à prova as suas capacidades e condição física, ou 
simplesmente divertir-se e apreciar o que a Quinta do Pinhão, Herdade da Apostiça e a zona de 
Belverde tem para lhe oferecer. Esperamos por si. 
 
Todos os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela organização. 
 
 
2.  Inscrições: 
 

a) A participação no 9º Passeio BTT é aberta a todos os cidadãos, maiores de 15 anos 
(inclusive); 

b) Todos os participantes com idade inferior a 18 anos terão obrigatoriamente que apresentar 
um termo de responsabilidade, assinado pelo respetivo(a) progenitor(a) / tutor(a) legal, no 
ato da inscrição; 

c)  A participação pode ser feita de forma individual ou inserida numa equipa; 

d) As inscrições no 9º Passeio BTT poderão ser feitas em: http://apedalar.pt/eventos até ao dia 
6 de Maio de 2020. 

 e)  O valor da inscrição é de oito pedais por participante. A sua regularização, deverá ser feita 
no ato da inscrição. 
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f)   No valor da inscrição está incluído:  

• Camisola; 
• Dorsal (de uso obrigatório); 
• Seguro;  
• Abastecimentos e lavagem;  
• Utilização dos balneários do CDRAU, manutenção de apoio; 

       g)  As inscrições que não estiverem validadas, conforme referido em b) e e), serão canceladas;  

       h)  O Almoço será de oito pedais para os participantes e familiares. 

     
 
3. O passeio: 
 

a) O passeio terá uma duração de cerca de 3h00m em dois circuitos com aproximadamente 30 
Km  e 50 Km com um grau de dificuldade física e técnica de nível 3 (grau de dificuldade 
médio); 

b) É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado durante o percurso; 

c) Ambos percursos, serão identificados geometricamente. 

 
4. Programa: 
  
O passeio realiza-se no dia 10 de Maio de 2020 tendo por ponto de encontro a sede do Clube 
Desportivo e Recreativo Águias Unidas na rua António Sérgio no Fanqueiro / Foros de Amora, com 
o seguinte programa: 
 

Abertura do secretariado: 
 

 Dia 9 de Maio de 2020; 
 Das 17h00 às 19h00.         

 
 Dia 10 de Maio de 2018; 
 07h30m  Abertura do secretariado; 
 08h00m  Concentração e confirmação das inscrições; 
 09h00m Início do passeio; 
 12h00m  Prevista a chegada; 
 13h00m          Almoço convívio. 

   
 
5. Informação adicional: 
 
Alerta-se para a obrigatoriedade da necessidade de se cumprir as regras de trânsito e código de 
estrada no percurso de estrada e dentro das localidades. 
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6. Divulgação: 
 
Decorre do ato da inscrição a autorização para que a entidade organizadora ou promotora do evento 
utilizem o nome dos participantes ou a sua imagem em fotos, vídeos ou outros meios de transmissão 
de imagens. 
 
 
7. Acidentes: 
 
A organização assume a responsabilidade por qualquer acidente que ocorra durante a prova aos 
atletas, de acordo com o seguro de acidentes pessoais celebrado para o efeito, no entanto a condição 
física de cada atleta é da sua inteira responsabilidade. 
 
 
8. Classificações e Prémios: 
 
- Não haverá classificações para os participantes. 
- Oferta de 2 vouchers Revisão Geral bicicleta BTT Hardtail, 1 Jersey Trek Segafredo e 2 pares de 
meias Bontrager, para sorteio entre os participantes (Ciclo Baía – Seixal). 
 
 
9. Identificação Pessoal:  
 
Todos os atletas devem fazer-se acompanhar de identificação pessoal (Bilhete de identidade/Cartão 
de Cidadão, Cédula pessoal, passaporte ou outro).  
 
10. Cancelamentos: 
 
O cancelamento da prova pode ocorrer por fatores externos à organização, tais como catástrofes 
naturais, greves, manifestações, impedimento dos percursos ou da via pública, impossibilidade de 
telecomunicações, restrições governamentais ou nova legislação. Nestes casos, a organização 
reserva-se o direito de, emitir um parecer acerca das ações a serem tomadas resultantes do 
cancelamento. 
 
11. Diretor da Prova: 
 
O Diretor da Prova será o Responsável pela Secção de Cicloturismo do Clube “ Os Margaças” Sr. 
Carlos Milheiriço. O seu contato será colocado no dorsal a fornecer para a prova. 
 
 

A Organização da Prova 
 
 
 

Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas 


