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1. A prova de BTT tem a denominação 7ª ROTA ROSA DO ADRO  
organizada pela Associação Unidos Pelo Pedal – Clube BTT Sanguedo 
em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e Junta de 
Freguesia de Sanguedo e estará homologada pela Federação Portuguesa 
de Ciclismo, tendo como data de realização 08 de Outubro de 2017. 

2. Este evento terá início pelas 09:00 na Capela do S. Bartolomeu de 
Sanguedo esta previsto a chegada dos primeiros participantes no mesmo 
local da partida a partir das 12:00h.  

3. O secretariado desta prova abrirá das 07:30h até 08:30h, no mesmo local 
de partida da prova. 

4.  Prova tem caracter competitivo a contar para a Taça Inter- regional 
Aveiro-Porto. 

5.  O percurso está aberto à circulação de outros veículos. Os participantes 
são forçosamente obrigados a respeitar as regras de trânsito. 

6. Devido à necessidade de efetuar alguns cruzamentos e partes do 
percurso em estradas nacionais e municipais, algumas destas zonas 
estarão sinalizadas por elementos da organização no sentido de 
assegurar uma melhor segurança dos participantes. 

7.  A marcação do percurso será feita com fitas e placas sinalizadoras e cal 
no solo. 

8.  Ao longo do percurso existirão diversos pontos de controlo, cuja sua 
localização será desconhecida dos atletas. Só serão classificados os 
atletas que passem por todos os pontos de controlo. 

9.  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. 

10.  O uso de capacete devidamente colocado é obrigatório durante toda a 
extensão da prova. O não cumprimento desta regra implicará a 
desclassificação do atleta. 

11. Todo o tipo de comportamento anti-desportivo implicará a 
desclassificação do atleta, podendo mesmo, ser excluído de futuras 
edições. 

12. Podem participar na prova de BTT atletas de ambos os sexos com idade 
superior a 14 anos, devendo os menores apresentarem o termo de 
responsabilidade devidamente assinado pelo seu encarregado de 
educação, autorizando a sua participação na prova referente ao percurso 
dos 30km. 
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13. A prova será cronometrada e terá uma classificação final dos atletas, sem 
atribuição de qualquer tipo de prémios monetários. 

14. A classificação será por escalões, da seguinte forma: 
a. MASCULINOS (30km) 

i.  ELITES> 14 ANOS 
ii. MASTERS 30 (M30) DOS 30 AOS 39 ANOS 
iii. MASTERS 40 (M40) DOS 40 AOS 49 ANOS 
iv. MASTERS 50 (M50)> 50 ANOS 

 
b. MASCULINOS (50km) 

i. Não existem escalões. Os prémios serão atribuídos apenas 
para os três primeiros classificados.  
 

c.  FEMININAS (30km/50km) 
i. Não existem escalões. Os prémios serão atribuídos apenas 

para os três primeiros classificados de cada percurso 30km 
e 50km respetivamente. 
 

15.  Equipa com maior número de atletas:  
a. Existirá prémio para a Equipa com maior número de participantes 

inscritos, para todas as categorias da prova (federados e não 
federados). O prémio final para essa equipa será um automóvel. 

16. O valor das inscrições é assim descriminado: 
a. Valor da Inscrição não federados de competição: 10€. 
b. Valor da Inscrição federados de competição: 8€. 
c. Almoço opcional e acompanhantes para almoço 6€ cada. 

17. O valor das inscrições após o dia 4 de Outubro de 2017.  
a. Valor da Inscrição não federados de competição: 12€. 
b. Valor da Inscrição federados de competição: 10€. 

18. As inscrições na prova VII ROTA ROSA DO ADRO só serão feitas 
LAP2GO (https://lap2go.com/pt/home) e só serão válidas após 
pagamento por multibanco e verificado. A data limite de inscrição será até 
ao dia 04 de Outubro de 2017.  

19. A inscrição inclui o seguinte: 
a. Placa de Dorsal Personalizado. 
b.  Reforços alimentares durante o percurso 
c.  Apoio com água durante o percurso e no final 
d.  Banho para os participantes 
e.  Lavagem de Bicicletas. 
f. Seguro de acidentes pessoal 
g. Almoço (opcional). 

 
20.  Os participantes deverão completar o percurso em menos de 5 horas, 

ultrapassando o tempo de passagem limite, serão barrados pelos “ 
vassouras”.  
 

 



Unidos pelo pedal- Clube BTT Sanguedo 
Santa Maria da Feira – Aveiro 

21.  É da responsabilidade dos participantes assumirem que tem boa 
saúde e se encontrem com uma preparação física e psíquica apta a 

esforços longos, não se responsabilizando a Organização por qualquer 
tipo consequências negativas provocadas pela sua participação,  
aconselhando os participantes a testarem a sua condição física pelas vias 
médicas adequados. 

22. Os participantes em que a organização duvide da idade do escalão em 
que se inscreveram são obrigados a mostrar o Bilhete de Identidade ou 
Cartão de Cidadão, caso não aceitem serão desclassificados no final da 
prova. 

23. Os atletas federados de competição deverão seguir o regulamento da sua 
instituição, associação de ciclismo do porto e associação de ciclismo da 
beira litoral, respetivamente.  
 

Regulamento Aveiro: 
http://www.acbl.pt/src/src/noticias/REGULAMENTODATAAXCMACBL.pdf 
 
Regulamento Porto:  
http://acporto.org/regulamentos/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


