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1) A 4ª Maratona de BTT “A Caminho do S. João” é organizada pela Comissão de 

Festas de Pegões 2016. 

 

2) A partida para os trajetos têm inícios às 9h00m do dia 20 Março de 2016, na 

Escola Básica 2.3 de Pegões. 

 

3) O evento decorrerá em caminhos rurais e trilhos da freguesia de Pegões, a 

maratona com uma extensão de 55kms e a meia maratona de 25kms, estando 

o percurso aberto ao movimento de outros veículos, pelo que todos os 

participantes deverão respeitar as regras de trânsito. 

 

4) São criados postos de controlo aos participantes ao longo do percurso e um 

posto de controlo de tempo no local da chegada. Só serão classificados os 

atletas que tenham efetuado todos os controlos. 

 

5) Haverá zonas de abastecimentos líquidos e sólidos. 

 

6) Podem participar atletas de ambos os sexos. 

 

7) Aos menores de 18 anos quando efetuarem a inscrição será necessário enviar 

para o email Miguel_martins_1993@live.com.pt ou entregar no dia da prova, a 

declaração de responsabilidade adicional que deverá ser preenchida pelos pais 

ou encarregados de educação a autorizar a participação. 

 

8) No valor da inscrição está incluído a participação na maratona e meia 

maratona, seguro, dorsal, abastecimentos, brindes, banhos e lavagem das btt´s. 

 

9) Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados masculinos e 

femininos de ambas as distâncias (25kms e 55kms).  

 

10) As inscrições encerram no dia 16 de Março de 2016. 

 

11) O secretariado ficará localizado junto da partida no dia do evento, este mesmo 

terá a abertura pelas 07:30h. 

 

12) É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado durante todo o 

percurso. 
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13) Todos os comportamentos antidesportivos implicarão a desclassificação do 

participante. Esta medida aplica-se também a quem desrespeitar o meio 

ambiente. OS participantes que atirarem objetos e lixo para a via serão 

imediatamente advertidos. 

 

 

14) A aceitação deste regulamento autoriza a organização a utilizar e divulgar 

imagens e filmagens do evento. 

 

 

 

15) A organização reserva-se ainda o direito de alterar o regulamento. Todas as 

alterações serão comunicadas aos inscritos e no site onde se realizam as 

inscrições. 

 

 


