
REGULAMENTO 

O evento vai-se realizar a 21/05/2017 e tem a denominação de I RAID BTT vai desenrolar se na 
freguesia de Barcouço e arredores 

Organização 

A organização pertence à ADB associação Desportiva Barcouço / Barcouço Bike Team 

O Raid está legalizada na Associação de Ciclismo de Aveiro, como “prova aberta” tendo 

como objectivo principal, fomentar a prática do BTT e a utilização da bicicleta no dia-a-dia. 

Participação 

 O evento tem a vertente competitiva e de laser, sendo que: 

 Serão atribuídas placas frontais numeradas para as bicicletas de cada inscrito  

confirmado e consequentemente feita uma classificação para todos aqueles que 

Concluírem o percurso dos cerca de 50 km. 

 Podem participar todas as pessoas de ambos os sexos, que sejam maiores de 16 anos e 

que assumam ter capacidade para o fazer. 

 Contudo é obrigatória uma declaração ou termo de responsabilidade a menores de 18 

anos por parte dos pais ou pessoa acompanhante responsável; 

 A todos os participantes é obrigatório o uso de capacete homologado. 

 A entrada para as boxe será única e terá um controlo zero. 

Percurso 

 O percurso decorrerá por trilhos e caminhos de pisos diversos da região, contando 

com algumas partes que entram na via pública, pelo que é dever dos participantes 

cumprir na íntegra as regras de trânsito; 

 O percurso de dificuldade média tem cerca de 50 km; 

 O percurso estão marcado com setas e fitas devidamente colocadas, tendo 

também sinalética adequada em locais considerados convenientes pela organização; 

 Serão colocados em quantidade e locais desconhecidos postos de controlo de 



 

passagem que não são todos necessariamente de paragem obrigatória; 

Inscrições 

 - A inscrição de cada atleta pressupõe a aceitação dos regulamentos da prova. 

 As inscrições serão aceites on-line em formulário próprio no site da prova ate as 18horas do 
dia 17/05/2017. 

( http://bttmanager.com/Eventos/i-raid-btt-rota-dos-alqueves/269 ) ou através da nossa pagina  
(https://www.facebook.com/Barcou%C3%A7o-Bike-Team-TP-Pascoal-111-Sport-
478387162331065/) , pagas para o IBAN: PT50 0045 3400 0000 0000 0000 0000 0 da Caixa 
Agrícola. 

- Os valores de inscrição para participantes são os seguintes: 

- Ate dia 17/05/2017 

 Raid 50km - 10€ 

 Almoço - 5 € 

 Almoço/Acompanhantes - 7 € 

- Após a inscrição deverá efectuar o pagamento e enviar o comprovativo e indicar o nome e nº 
de C/C para o email: 

adbbarcouco2016@gmail.com 

As inscrições serão validadas após o recebimento do valor em causa e consequentemente será 

atribuído número frontal. 

Secretariado 

 O secretariado vai funcionar no pavilhão gimnodesportivo de Barcouço no dia 20 

de Maio (Sábado) das 17h00 até às 20h00 e no dia da prova das 7h30 às 9h00. 

 A inscrição inclui placa frontal, brindes, seguro, banhos, reabastecimentos no percurso 

e no final da prova. 

Classificações 

- As classificações para os 50km´s serão por escalões: 

- Masculinos: 

 Juniores - menos de 19 anos 

 Sub. 23 – dos 19 a 23 anos 



 

 Elites – dos 23 aos 29 anos 

 Masters 30 (M30) – dos 30 aos 34 anos 

 Masters 35 (M35) – dos 35 aos 39 anos 

 Masters 40 (M40) – dos 40 aos 44 anos 

 Masters 45 (M45) – dos 45 aos 50 anos 

 Masters 50 (M50) – dos 51 aos 54 anos 

 Masters 55 (M55) – mais de 55 anos 

- Femininos: 

 Elites e Sub23 ( > 19 anos) 

 Masters 30 ( 30 ao 39 anos) 

 .  Masters  40 (> 40 anos) 

O escalão é definido pela idade do atleta a 31 de Dezembro do ano actual. 

Serão divulgadas em tempo útil e afixadas em local visível de forma a ser efectuada de 
imediato a entrega de prémios; 

Prémios 

- Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada categoria masculinos e 

Feminino, à maior equipa (leitão) 

Diversos / reclamações 

- Qualquer situação anómala, deverá contactar a organização através do telefone 999999999 

(Nome) ou para o e-mail adbbarcouco2016@gmail.com 

 
- A validação da inscrição com a consequente atribuição do número de frontal, pressupõem a 

aceitação da utilização de imagens e informação do atleta salvo quando nos indicarem o 

contrário. 


