4ª Maratona Joaquim Agostinho
Prova BTT e Passeio Pedestre
7 de Maio de 2017 – Silveira, Torres Vedras

Regulamento
1º - Organização
A) - A Maratona BTT Joaquim Agostinho terá lugar no dia 07 de Maio de 2017, pelas
9h00m na Av. Joaquim Agostinho, em Silveira, Torres Vedras e está integrada na
Taça
Joaquim
Agostinho
(consultar
regulamento
em
http://tacajoaquimagostinho.weebly.com/regulamento.html.
2º - Percursos
A) – A Vertente BTT terá dois percursos, um de 40Kms e outro de 70Kms, abertos a
todos os participantes.
B) – O 4º Passeio Pedestre realizar-se-á num percurso com 13Kms.
C) – Os percursos percorrerão trilhos, caminhos rurais e estradas municipais do
Concelho de Torres Vedras.

D) - Tempos Limites de Passagem: Serão divulgados atempadamente pela
organização no site, facebook ou no dia aos microfones, os horários limite de
passagem do último atleta na divisão dos percursos, para ficar classificado. Se
passar fora do tempo estabelecido, pode continuar a fazer o percurso, mas não
tem classificação.

3º - Marcações dos Percursos e Abastecimentos
A) – A vertente BTT não será guiada e contará com marcações no terreno, bem
como elementos da organização devidamente identificados, em alguns pontos
do percurso.
B) – Os participantes deverão cumprir as indicações dadas pelas marcações e
pessoal da organização, bem como as regras de trânsito nos locais devidos,
especialmente em cruzamentos e alguns troços dos percursos, pois os percursos
estão abertos à passagem de veículos.
C) – Haverá um abastecimento em todos os percursos de BTT e Passeio Pedestre.
D) – Será disponibilizado um “track” do percurso no site da Maratona, no entanto
terá somente um carácter informativo, pois a organização reserva-se o direito a
ajustar o mesmo, mas sempre com correcção das marcações.
4º - Inscrições
A) – As inscrições poderão ser feitas através do site da Maratona BTT Joaquim
Agostinho, ou no Café Morais, a partir de Março de 2017, ou no próprio dia, no
local do Secretariado, entre as 7h00 e as 8h45.
B) – O valor da inscrição para a Maratona BTT é de 11 euros e concederá o direito
a uma T-Shirt, entregue no acto do levantamento do Dorsal, para inscrição até
dia 29 de Abril. Para as restantes inscrições a T-Shirt será entregue após o evento.
C) – O Passeio Pedestre terá um valor de inscrição de 5 euros, também com direito
a T-Shirt. O uso da T-Shirt é obrigatório durante o passeio.
D) - No caso de desejarem participar no Almoço, este será pelo valor 5 rodas
qualquer que seja o evento.

5º - Validação das Inscrições
A) – As inscrições só serão válidas após o seu pagamento.
B) – Para pagamento das inscrições será indicada uma entidade e referência para
pagamento via Multibanco.
C) – Os menores de 18 anos deverão apresentar um termo de responsabilidade
assinado pelo seu representante legal, bem como as cópias do seu BI ou Cartão
de Cidadão e do seu representante, sem os quais não será considerada a sua
inscrição, ficando afastada qualquer responsabilidade da organização.
6º - Identificadores
A) - Os inscritos da Taça Joaquim Agostinho terão identificadores próprios.
B) – Os restantes participantes poderão levantar os seus a partir de uma data a
ser anunciada ou no dia da prova no Secretariado da mesma.

C) – O identificador deverá estar colocado de forma visível na frente da bicicleta.
7º - Segurança
A) – A inscrição confere ao participante a cobertura de um seguro de acidentes
pessoais - Elsa Seguros.
B) – Os participantes da Taça Joaquim Agostinho já estão cobertos por um seguro
próprio relativo à totalidade da Taça.
C) – Os participantes da Maratona BTT terão que usar capacete ao longo de todo o
percurso.
D) – Os participantes deverão respeitar as regras de trânsito e todas as indicações
dadas pela organização e pelos seus membros.
E) – Será fornecido aos participantes os contactos de emergência da organização
para que possa ser prestado auxílio a quem necessitar do mesmo.
F) – Como actividade que decorre ao ar livre, é obrigação de todos contribuir para
que o mesmo não seja prejudicado pela nossa actividade, evitando o abandono
de lixo ao longo do percurso.
8º - Dúvidas e esclarecimentos
A) – Para esclarecimentos relativos à prova e ao seu regulamento, contactar com o
Sr. José Fernando através do número 936 538 071.
B) – O presente regulamento tem em vista o esclarecimento total da prova,
qualquer alteração será comunicada pela organização através no site da prova
ou no próprio dia, antes do início da mesma.
C) – Nos casos omissos no regulamento, a organização reserva-se o direito de
decidir a sua resolução, sempre no espírito que rege a prova.
D) – A inscrição e participação na 4ª Maratona BTT Joaquim Agostinho pressupõem
a aceitação deste regulamento e das suas normas, à data das mesmas.

