
APRESENTAÇÃO 
12º RAID BTT Terras de Almagra - 2021 
  
A Horizonte – Associação Juvenil de Almagreira tem o prazer de informar que vai 
organizar no próximo dia 7 de Novembro de 2021 o seu 12º BTT Terras de Almagra. 

 

Depois de um ano de interregno, por força da pandemia Covid19, aqui estamos 
para mais uma aventura do “Terras de Almagra”, tendo sempre presente de que 
ainda vivemos em pandemia e que as regras terão que ser forçosamente 
diferentes, para segurança de todos… participantes e staff. 
Face ao exposto, a edição deste ano irá sofrer algumas alterações, de modo a 
minimizar o impacto de uma transmissão da Covid 19. 
 
MEDIDAS A IMPLEMENTAR COVID19:  
 

• Será obrigatório o uso de máscara na zona do Secretariado. 
 

• Os atletas deverão dirigir-se à zona de partida 15 minutos antes do início da 
prova. A BOX será organizada por elementos da organização, garantindo o 
respetivo distanciamento. 
 

• Não haverá cerimónia de entrega de Prémios. Os Prémios serão entregues na 
zona de meta numa cerimónia simples assim que a classificação estiver 
confirmada. 
 

• Não serão disponibilizados balneários nem banhos. 
 

• Não haverá lugar ao habitual almoço convívio. 
 
 
  

PERCURSO 
  
LOCALIZAÇÃO: Almagreira, Pombal 
  
DISTÂNCIA APROXIMADA: 45 Km 
  
NÍVEL DE DIFICULDADE: Média 
  
Comparando com as edições anteriores, os participantes deste ano irão encontrar 
um percurso em grande parte renovado e com um misto das edições anteriores. 
Estaremos perante um percurso feito por montes e vales ainda por descobrir, bem 
característicos da nossa freguesia. 
  
ABASTECIMENTOS 
1º Reforço: Km 18  
2º Reforço: Km 30 
Reforço Extra (final da prova): Sandes de porco no espeto + bebida 
 



 

  

INSCRIÇÃO 
  
Deverão ser feitas aqui! 
  
PRAZOS DE INSCRIÇÃO: 1 de Novembro de 2021, caso não esgotem antes. 
  
ATENÇÃO: Não se aceitam inscrições e pagamentos no dia da prova 
  
PREÇOS INSCRIÇÃO: 8€ 

 

PAGAMENTO: Os pagamentos das inscrições são feitos por referência 
multibanco. No final da inscrição cada participante recebe via e-mail a referência 
bancária, e ao fazer a liquidação do valor, será atribuído automaticamente número 
de dorsal na lista de inscritos. 
  
A participação de menores de 16 anos obriga a entrega de um termo de 

responsabilidade! 

 
Link TERMO DE RESPONSABILIDADE » 

  
Nº DE PARTICIPANTES: Limitado a 300 participantes 
  
PARTICIPAÇÃO INCLUI: 

o Dorsal 

o 3 Abastecimentos 

o Lavagem de bikes 

o Brindes 

o Seguro de Acidentes Pessoais 

o Morte ou invalidez permanente: 10.000€ 

o Despesas de tratamento: 1.000€ (franquia de 50€ a ser suportada pelo participante) 

 

  

PRÉMIOS 
  
GERAL MASCULINOS 
1º Prémio: 150€ 
2º Prémio: 100€ 
3º Prémio: 50€ 
  
GERAL FEMININOS 
1º Prémio: 150€ 
2º Prémio: 100€ 
3º Prémio: 50€ 
  
ESCALÕES: Troféus para os três primeiros classificados de cada escalão 

https://horizonte-aj.com/actividades-btt-inscricoes.php


  
Para efeito de atribuição de escalão, conta a idade no dia da prova: 
7 Novembro 2021 
  
Juniores (até 18 anos) 
Elites (19 a 29 anos) 
Masters A (30 a 39 anos) 
Masters B (40 a 49 anos) 
Veteranos (50 anos ou mais) 
  
EQUIPAS 
Troféus para as três equipas melhor classificadas. 
Cada equipa com mais de 4 elementos inscritos, concorre automaticamente ao 
prémio de classificação de equipa que é atribuído em função dos 4 elementos 
melhor classificados de cada equipa. A classificação será atribuída por ordem de 
chegada, ficando cada atleta com o número de pontos da ordem de chegada. A 
equipa que somar menor pontuação será a vencedora. 
  
PRÉMIO PARA A EQUIPA COM MAIOR NÚMERO DE INSCRITOS 
  
PRÉMIO PARA O PARTICIPANTE MAIS NOVO A TERMINAR A PROVA 
  
PRÉMIO PARA O PARTICIPANTE MAIS VELHO A TERMINAR A PROVA 
  
Mulheres Inscritas: Oferta brinde surpresa! 
 

 

 

PROGRAMA E INFORMAÇÕES 
  
Sábado, 6 Novembro 2021 
16h : Abertura do Secretariado (sede da Horizonte AJ) 
20h : Encerramento do Secretariado 
 
Domingo, 7 Novembro 2021 
07h : Abertura do Secretariado 
09h : Fecho do Secretariado 
09h15 : Inicio da prova 
11h10 : Chegada prevista do 1º classificado. 
14h00 : Fim da cronometragem da prova. 
15h00 : Encerramento do evento. 
 
SECRETARIADO: Associação C.D.R de Almagreira 
  
CONTROLO 0:Junta de Freguesia de Almagreira 
  
LAVAGEM DE BIKES: Campo de Jogos de Almagreira 
  
ESTACIONAMNETO: Campo de Jogos de Almagreira 



  

 
COMO CHEGAR A ALMAGREIRA 
  
Quem vem de Norte via IC2 6Km antes de Pombal, irá encontrar à direita uma 
placa indicativa de direcção para Almagreira. 
  
Quem vem de Sul via IC2 a direcção de Almagreira aparecerá à esquerda 6Km 
depois de Pombal. 
  
Quem vem na A17, saír na saída do Louriçal / Carriço, seguindo no IC8 na direcção 
de Pombal. 
  
Quem vem na A1 ou IC8, junto da Zona Industrial Manuel da Mota, seguir na E.N. 
237 na direcção Louriçal/Assanha da Paz e volvidos 200m (ao passar por baixo da 
Auto-Estrada) seguir direcção Almagreira que irão encontrar à direita. 
  
Coordenadas GPS:  N 39° 59' 30.6" , W 8° 39' 49.7" 
  
Link Google Maps: Localização 
  

 

  

CONTACTOS 
  
TLM: 96 54 84 837 
  
EMAIL: horizonte.tt@gmail.com 

https://www.google.pt/maps/dir/39.9918721,-8.6640512/@39.9918484,-8.6638151,19z/data=!4m2!4m1!3e0
mailto:horizonte.tt@gmail.com

