
Regulamento da II Maratona BTT do Alva 
 

1) A II Maratona BTT do Alva é um evento organizado pelo Grupo Desportivo e Cultural de São 

Martinho da Cortiça, terá lugar em São Martinho da Cortiça, no dia 09 de Outubro de 2016, com partida às 

9h30. 

2) O secretariado terá lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de São Martinho da Cortiça, com o 

seguinte horário de funcionamento: - 08 de Outubro, das 16h ás 20h30m – 09 de Outubro, das 7h30m ás 

9h. A partida e a chegada serão junto ao Pavilhão Gimnodesportivo de São Martinho da Cortiça. 

3) A prova é aberta a participantes de ambos os sexos na vertente competição ou Passeio. Todos 

os participantes devem ser responsáveis pela sua participação no evento em termos mentais e físicos, 

devendo os mesmos ter consciência que não existe nenhum fator clínico que os impeça de praticar 

desporto ou qualquer esforço físico. A organização não se responsabiliza por eventuais acidentes ou 

ocorrências dentro desse âmbito. 

4) A idade mínima de participação é para os percursos da Maratona e meia maratona 15 anos 

(nascidos a partir de 2001 inclusive). 

5) No Passeio Poderão participar ciclistas a partir dos 6 anos de idade, sendo admitidos 

participantes mais jovens, desde que transportados por um adulto, utilizando cadeira ou reboque de um 

eixo, especialmente concebidos e homologados para o transporte de crianças (artº 113 do Código da 

Estrada) 

6) É obrigatório que os participantes menores não filiados na UVP-FPC, apresentem uma 

declaração do encarregado de educação a autorizar a sua participação, no caso de menores de 15 anos, 

o atleta terá de ser obrigatoriamente acompanhado pelo seu responsável. 

7) As inscrições serão efetuadas unicamente na plataforma online em www.bttmanager.com/, 

com pagamento da inscrição por transferência bancária para o NIB: 0045 3452 4007 3909 3609 8, enviando 

o comprovativo para o email: maratonadoalva@gmail.com. 

8) O(A)s atletas só terão direito aos brindes/lembranças do evento após validação da inscrição e 

respetivo levantamento do dorsal no Secretariado da prova. Por forma a satisfazer a necessidade de cada 

participante a organização optou por 2 tipos de inscrição 15€ com Almoço e 10€ sem almoço, o preço do 

almoço para acompanhantes será de 6€ e crianças com menos de 6 anos não pagam.  

9) O percurso decorrerá em caminhos rurais e trilhos no Concelho de Arganil, Penacova e Vila Nova 

de Poiares, com a extensão de 55 Km na maratona,  25 km na meia maratona e 10km no passeio, estando 

o percurso aberto à circulação de outros veículos pelo que todos os participantes deverão respeitar as 

regras de trânsito. É obrigatório o uso de capacete. Não será autorizada a entrada do atleta para o controlo 

0 se não levar o capacete devidamente colocado bem como o respetivo dorsal. 

http://www.bttmanager.com/


10) O passeio será guiado e conduzido por elementos da organização devidamente identificados, 

que em caso algum deverão ser ultrapassados pelos participantes. 

11) A prova será marcada com placas, fitas sinalizadoras e cal a fechar caminhos que não pertencem 

à prova, em toda a sua extensão. 

12) Todas as placas terão 2 nºs de contacto da organização destinados à assistência médica, recolha 

de participantes no percurso, ou situações de desistência do atleta, aconselhando assim os participantes a 

serem portadores de telemóvel.  

13) Sendo as placas de nº diferenciadas consoante a distancia escolhida no ato da inscrição, mini 

maratona de 25 km e Meia Maratona de 45km. Os participantes, no dia da prova terão de respeitar a sua 

escolha inicial, optando pelo percurso correspondente à inscrição. No caso de não cumprirem o 

percurso/distância escolhido inicialmente, só lhes será atribuído tempo no final da prova, não terão 

classificação para qualquer categoria.  

14) Existirão diversos postos de controlo ao longo do percurso, não sendo a sua localização 

conhecida dos atletas. Só serão classificados os atletas que tenham efetuado todos os controlos, incluindo 

o controlo 0 que será colocado para entrada no recinto de partida, de onde o atleta não poderá sair até ao 

momento da sua partida.  

15) Todos os participantes estão a coberto da apólice de seguro de Acidentes Pessoais da 

Companhia seguradora do evento. A organização não se responsabiliza por danos materiais próprios ou 

causados pelo atleta. Os atletas federados deverão obrigatoriamente mencionar o nº de licença no ato da 

inscrição dado que só estarão cobertos pelo seguro da F.P.C. 

16) Existirão as seguintes categorias e classificações: Não existirão prémios monetários, serão 

entregues troféus alusivos ao evento de acordo com o espírito de desportivismo que deve imperar numa 

competição deste género, aos 3 primeiros classificados das categorias abaixo: 

Maratona e meia Maratona 

-Geral; 

-femininos: 

- Masculinos elite ( 16-30 anos); 

- Masculinos Masters A (30-45 anos); 

- Masculinos Masters B (>45 anos). 

17) Haverá ainda um prémio para a equipa com mais inscritos em prova. 

18) A entrega dos troféus terá lugar junto à meta, logo após a chegada dos 3 primeiros atletas das 

várias classificações, caso os atletas não se encontrem presentes na cerimónia de entrega de prémios, a 

Organização não se responsabiliza pela futura entrega dos mesmos. 

19) À organização reserva-se o direito de efetuar alterações no percurso caso haja motivos que o 

justifiquem ou ponham em causa a segurança dos participantes.  



20) Todo o tipo de comportamento anti desportivo implicará a desclassificação do atleta, podendo 

mesmo ser excluído de futuras edições. 

21) Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela organização, a qual será soberana nas 

suas decisões. 

 

 


