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Na sequência das normativas impostas ao abrigo da pandemia da COVID-19,
todos  os  elementos  (organização,  atletas,  comissários,  equipas  ou  outros
elementos  envolventes)  devem  conhecer,  compreender  e  aplicar  as  regras
exigidas. O uso de máscara é recomendado a todas as pessoas que utilizem o
recinto da prova (estão incluídos os espaços fechados ou ao ar livre). No que
diz respeito à utilização dos balneários, informamos os nossos atletas que os
espaços terão uma lotação máxima para proteção de todos.

Organização:

O DEMO BTT é promovido e organizado pelo “Malhadinhas Clube” e realiza-se
no dia 28 de Novembro de 2021.

Inscrições em: apedalar.pt

Percursos

Maratona DEMO BTT

68.2 km 1670 m 1670 m
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Designação da Corrida: Tipo de 
prova

Distancia Data /Hora

Prova Campeonato da Beira Alta XCM
XC
M

40 Km
28-11-
2021
9:30H

65km
Meia Maratona (CPT) e prova aberta 40km

      Local de Partida e local de 
chegada

Morada: Vila Nova de Paiva
( Praça do Monicipio )

Coordenada
s:

40°51'2.66"N ,  7°43'42.71"W

DATA Horár
io

Descriç
ão

Loc
al

27/11/21 17h / 
20h

Abertura do secretariado  Secretariado 

28/11/21

08:00 Abertura da zona de Meta Zona de partida
08:00 Abertura do secretariado Secretariado
09:30 Inicio das partidas Zona de partida 
12h.00 Inicio do Almoço Auditório Municipal
12:30 Cerimónia protocolar/Entrega de Prémios Auditório Municipal
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Abastecimentos.
Local

Morada:                    Touro – 16 km

Coordenada
s:

40°53'43.43"N ,  7°44'51.93"W

Local
Morada: Arbutos do Demo 30km
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Coordenada
s:

40°49'19.57"N ,  7°45'47.25"W

Local
Morada: Queiriga – 33 km ( meia 

maratona )
                  55 km ( maratona )

Coordenada
s:

40°48'26.18"N , 7°44'51.78"W
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Regulamento para os Atletas Federados

O DEMO BTT, será realizado tendo em conta o Regulamento em vigor do 
Campeonato da Beira Alta XCM da ACBA para a época de 2021.

Escalões

Masculinos Femininos

Juniores Juniores
Elites/Sub23 Elites/Sub23

Master 30 Master 30
Master 35 Master 40
Master 40
Master 45
Master 50
Master 55
Master 60

O GPX será disponibilizado por email a todos os participante 15 dias 
antes da prova.

Regulamento para atletas CPT e prova aberta. 40km

Regulamento para atletas CPT

 será realizado tendo em conta o  Regulamento em vigor do Campeonato da
Beira Alta XCM da ACBA para a época de 2021.
Serão atribuídas classificações aos 3 primeiros classificados de cada categoria,
Geral Feminino e Geral Masculino. 

Regulamento prova aberta

Participação:
1- A participação está aberta a todas as pessoas de ambos os sexos.
2- Aos menores de idade é exigida o termo de responsabilidade assinado pelo
encarregado  de  educação  ou  pai  ou  mãe  ou  tutor,  que  autorizará  a  sua
participação.
3- Este evento dispõe de um seguro de responsabilidade civil.
4-  As inscrições terminam no dia 23 de novembro.
5- Os dorsais serão atribuídos pela associação de Ciclismo da Beira Alta. Estes
devem estar visíveis durante toda a prova.
5-  Serão  atribuídas  classificações  aos  3  primeiros  classificados  de  cada
categoria,
Geral Feminino e Geral Masculino.
6- Todos os atletas têm direito a banho, gola alusiva ao evento e almoço.
7-  O  valor  da  inscrição  é  de  15,00€  para  todos  os  atletas.  Para  os
acompanhantes o almoço tem um preço de 5,00€.
Qualquer  cancelamento  de  inscrição  ou  não  comparência  ao  evento  não
confere o direito à devolução da respetiva taxa de inscrição.
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Desclassificação:
1- Serão desclassificados os participantes que não cumpram a totalidade do
percurso da prova ou que não o façam pela ordem definida pela organização. 
2-  É  obrigatório  o  uso  de  capacete  durante  todo  o  percurso,  a  sua  não
utilização implica a desclassificação imediata. 
3- Qualquer comportamento que a organização entenda como anti desportivo
ou anti ambiental será sancionado com a desclassificação do participante. 

Desistências:
Para  não  serem  considerados  perdidos,  os  desistentes  estão  obrigados  a
avisar  a  organização da sua desistência através dos contactos afixados no
frontal,  evitando-se,  assim,  a  ativação  de  meios  e  a  implementação  de
processos de busca e salvamento.

Casos omissos:
A organização é soberana nas suas decisões e qualquer situação omissa no
presente regulamento será posteriormente regulada e decidida por ela.

Notas Finais 
A realização da inscrição pelos participantes, pelos pais ou pelos seus tutores,
no caso dos menores de 18 anos de idade, implica a leitura, bem como, haver
entendido e adquirido os compromisso que abaixo se enumera: 

a) Os participantes devem reunir as condições físicas e psicológicas para o
esforço inerente ao percurso em que irão participar no evento. 
b)  Isente  de  toda  a  responsabilidade  que  possa  surgir  da  participação  no
evento,  tal  como  a  perda  de  objetos  pessoais  por  roubo  ou  outras
circunstâncias  e  o  perigo  de  prejuízo  para  a  organização,  patrocinadores,
diretores, colaboradores e outras empresas ligadas à organização. 
c) O participante declina ainda tomar qualquer ação legal, não limitada ao risco
das lesões que possam surgir, causadas pela participação no evento. 
d) Autoriza os organizadores do evento a fazer gravação total ou parcial da sua
participação através de fotografias, filmes, televisão, rádio, vídeo ou qualquer
outro  meio.  Cede  todos  os  direitos  relativos  à  participação  comercial  e  de
publicidade que considerem oportuno exercitar, sem direito da sua parte de
receber quaisquer compensações económicas. 

 

Obrigado 

O Malhadinhas Clube


