
 

 

Identificação do Evento 

Evento |3H - Circuito Noturno, Vila de Monte Real 

Localização |Monte Real 

Data |20 de julho de 2019 

Perfil de Prova |Circuito de resistência 

Organização |Associação de Turismo Monte Real

Apoio | Associação trilhos do Lis, CML

 

Regulamento 

 

Este circuito noturno nasce da vontade de querer fazer mais e melhor pela nossa região, e pelo 

desporto, neste caso pela prática do Btt.

O secretariado abre as 17h30m e fechará pelas 19h.

A partida será dada as 20:00h e os atletas estarão colocados no ponto de partida.

Apesar de se tratar de um evento competitivo, apela

para o mesmo como uma festa do Btt, facilitando a passagem aos atletas que estejam a ser 

mais rápidos no decorrer das voltas...

Inscrições 

 As inscrições serão efetuadas online, na página oficial da prova, 

será gerada uma referência para pagamento via multibanco ou sistema e

pagamento efetuado, a inscrição será 

inscritos como “Confirmado”. 

As inscrições devem ser realizadas e confirmadas, impreterivelmente, até ao dia 16 de julho de 

2019, após a qual só serão aceites inscrições depois de aprovadas pela Comissão 

Valor da Inscrição: 15€ 

As inscrições terão que obrigatoriamente ser liquidadas via Transferência Bancária para o IBAN  

PT50 5180 0002 0000 0214 2113 3 

 

Circuito Noturno, Vila de Monte Real - BTT 

resistência – Aproximadamente 4 km/volta 

Associação de Turismo Monte Real 

Associação trilhos do Lis, CML 

Este circuito noturno nasce da vontade de querer fazer mais e melhor pela nossa região, e pelo 

desporto, neste caso pela prática do Btt. 

30m e fechará pelas 19h. 

as 20:00h e os atletas estarão colocados no ponto de partida. 

Apesar de se tratar de um evento competitivo, apela-se, a todos os atletas que contribuam 

para o mesmo como uma festa do Btt, facilitando a passagem aos atletas que estejam a ser 

o decorrer das voltas... 

As inscrições serão efetuadas online, na página oficial da prova, sportchip.net através da qual 

será gerada uma referência para pagamento via multibanco ou sistema e-banking. Após o 

pagamento efetuado, a inscrição será validada no prazo de 48 horas, entrando na lista de 

As inscrições devem ser realizadas e confirmadas, impreterivelmente, até ao dia 16 de julho de 

2019, após a qual só serão aceites inscrições depois de aprovadas pela Comissão Organizadora.

As inscrições terão que obrigatoriamente ser liquidadas via Transferência Bancária para o IBAN  

PT50 5180 0002 0000 0214 2113 3 - CCAMR. 

Este circuito noturno nasce da vontade de querer fazer mais e melhor pela nossa região, e pelo 

se, a todos os atletas que contribuam 

para o mesmo como uma festa do Btt, facilitando a passagem aos atletas que estejam a ser 

através da qual 

banking. Após o 

validada no prazo de 48 horas, entrando na lista de 

As inscrições devem ser realizadas e confirmadas, impreterivelmente, até ao dia 16 de julho de 

Organizadora. 

As inscrições terão que obrigatoriamente ser liquidadas via Transferência Bancária para o IBAN  



 

A prova de pagamento deve ser remetida para o mail e remetido email 

info@turismomontereal.pt, para efeitos de validação da inscrição.

A Associação de Turismo Monte Real

denominada, 3H - Circuito Noturno

A realização de uma prova aberta a 

Desportivo e Técnico aplicáveis pelo presente Regulamento e por toda e qualquer outra 

regulamentação ou interpretação publicada pela organização como adenda 

publicada até 3 dias antes da data de início da prova.

Os casos não previstos neste Regulamento, assim como todas as eventuais dúvidas originadas 

pela sua interpretação, serão analisadas e decididas pela Comissão Organizadora e Comissão 

Técnica da prova para interpretações de regu

 

Participantes 

A. A prova 3H- Circuito Noturno, Vila de Monte 

todos os atletas aptos a prática do btt, não sendo necessário licença desportiva da 

Federação Portuguesa de Ciclismo.

B. A prova 3H-Circuito Noturno, Vila de Monte Real, 

existência de classificações distintas para cada categoria de competição. Irá ser 

determinada uma classificação final nas seguintes categorias:

Geral:

Masculinos: 

Elites 18 aos 29 

Vet A 30 aos 39 

Vet B 40 aos 49 

Vet   +50 

 

Femininas: 

Elites 18 aos 29 

Vet A 30 aos 39 

Vet B +40 

 

A prova de pagamento deve ser remetida para o mail e remetido email 

momontereal.pt, para efeitos de validação da inscrição. 

A Associação de Turismo Monte Real, é a entidade responsável pela organização da prova 

Circuito Noturno, Vila de Monte Real – BTT, para o ano 2019. 

realização de uma prova aberta a todos os participantes a qual se regerá pelo Regulamento 

Desportivo e Técnico aplicáveis pelo presente Regulamento e por toda e qualquer outra 

regulamentação ou interpretação publicada pela organização como adenda ao regulamento e 

s da data de início da prova. 

Os casos não previstos neste Regulamento, assim como todas as eventuais dúvidas originadas 

pela sua interpretação, serão analisadas e decididas pela Comissão Organizadora e Comissão 

Técnica da prova para interpretações de regulamentos. 

Circuito Noturno, Vila de Monte Real, BTT, este percurso é livre

todos os atletas aptos a prática do btt, não sendo necessário licença desportiva da 

Federação Portuguesa de Ciclismo. 

to Noturno, Vila de Monte Real, BTT. Inspira compreenderá a 

existência de classificações distintas para cada categoria de competição. Irá ser 

determinada uma classificação final nas seguintes categorias: 

Geral: Para os 3 Primeiros da Geral 

A prova de pagamento deve ser remetida para o mail e remetido email 

pela organização da prova 

todos os participantes a qual se regerá pelo Regulamento 

Desportivo e Técnico aplicáveis pelo presente Regulamento e por toda e qualquer outra 

ao regulamento e 

Os casos não previstos neste Regulamento, assim como todas as eventuais dúvidas originadas 

pela sua interpretação, serão analisadas e decididas pela Comissão Organizadora e Comissão 

livre e aberta a 

todos os atletas aptos a prática do btt, não sendo necessário licença desportiva da 

Inspira compreenderá a 

existência de classificações distintas para cada categoria de competição. Irá ser 



 

A participação inclui: 

Seguro acidentes pessoais 

Banhos 

Abastecimento  

Com reforço alimentar: Sopa, pão com chouriço e fruta.

Prémios por escalões e maior equipa

Serão premiados os 3 primeiros atletas mais rápidos de cada escalão

Haverá no percurso pessoas a controlar a passagem dos atletas

Caso o atleta tente encurtar o percurso será desclassificado

Obrigatório: Capacete, Kit de Luz

Controle: Fecho da Box às 19h.50

Nota: Os atletas devem respeitar as regras de segurança de trânsito

 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização.

 

 

 

 

 

 

                                                Associação de Turismo de Monte Real

                                                                

                                                               

 

 

 

 

Com reforço alimentar: Sopa, pão com chouriço e fruta. 

escalões e maior equipa “Supressa” 

Serão premiados os 3 primeiros atletas mais rápidos de cada escalão 

Haverá no percurso pessoas a controlar a passagem dos atletas 

Caso o atleta tente encurtar o percurso será desclassificado 

Luz  

.50m  

Os atletas devem respeitar as regras de segurança de trânsito 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização. 

Associação de Turismo de Monte Real 

                                                                Pelo Presidente  

                                                               Joaquim Vitorino 


