
Regulamento 2019 

11a Maratona BTT V.C.Bike 

1. A prova tem a denominação de 11a Maratona BTT VCBike organizada pela associação 

VCBIKE em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e da junta de freguesia 

de Santiago de Lobão e estará homologada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, tendo 

como data de realização 22 de Setembro de 2019. Este evento terá início pelas 09:00 na Praça 

do eleito local ( junto á sede da associação VCBike) estando previsto a chegada dos primeiros 

participantes a partir das 11:00. O secretariado desta prova abrirá no dia 21 de Setembro das 

14:00 ás 22.00 e no dia 22 de Setembro das 07:00 ás 08:30 no mesmo local de partida da 

prova.   

2. Existem duas opções de prova, uma com extensão de 40 km, outra com 60 Km. Ambos os 

percursos são realizados no concelho de Santa Maria da Feira, essencialmente em caminhos 

rurais e trilhos adequados à prática de BTT.   

3. Estando o percurso aberto à circulação de outros veículos, os participantes devem respeitar 

as regras de trânsito.   

4. Devido à necessidade de efectuar alguns cruzamentos e partes do percurso em estradas 

nacionais e municipais, estas zonas estarão sinalizadas por elementos da organização no 

sentido de assegurar a segurança dos participantes.   

5. A marcação do percurso será feita com fitas e placas sinalizadoras e cal.   

6. Ao longo dos percursos de 40 e 60km existirão diversos pontos de controlo, cuja localização 

será desconhecida dos atletas. Só serão classificados os atletas que passarem por todos os 

pontos de controlo correspondentes à distância que optaram por percorrer.   

7. À organização reserva-se o direito de efectuar alterações no percurso caso haja motivos que 

o justifiquem ou ponham em causa a segurança dos participantes.   

8. O uso de capacete devidamente colocado é obrigatório durante toda a extensão da prova. O 

não cumprimento desta regra implicará a desclassificação do atleta.   

9. Todo o tipo de comportamento anti-desportivo implicará a desclassificação do atleta, 

podendo mesmo ser excluído de futuras edições.   

10. Podem participar na maratona atletas de ambos os sexos com idade superior a 14 Anos, 

devendo os menores apresentarem o termo de responsabilidade devidamente assinado   

11. A maratona e meia-maratona serão cronometradas e terão uma classificação final dos 

atletas.   

12. A classificação será independente para as duas distâncias e terá os escalões, juniores, 

sub23+elite, master A , master B e master C),  no género masculino quer no género feminino.  

  13. Todos os atletas que optarem durante o percurso mudar da meia maratona para a 

maratona ou vice-versa, serão automaticamente desclassificados.   



14. O valor das inscrições é assim discriminado: Valor Inscrição com almoço: 15€. Valor 

Inscrição sem almoço: 10€. Acompanhantes com almoço 5 €. Participantes femininas pagam 

inscrição no valor de 5€.   

15. A inscrição na 11a Maratona BTT VCBIKE só será válida após pagamento efectivo da mesma 

e sua confirmação até ao dia 18 de Setembro de 2019.  

16. A inscrição na maratona inclui o seguinte: . Placa de Dorsal personalizado. . Reforços 

alimentares durante o percurso . Apoio com água durante o percurso e no final. . Banhos para 

os participantes. . Lavagem de Bicicletas. . Informação Turística da Região Lembranças e 

brindes. . Seguros de acidentes pessoais. . Almoço (opcional) . Troféus para os 3 primeiros 

classificados Masculinos ( juniores, sub23+elite, masterA , master B e master C) . Troféus para 

os 5 primeiros classificados femininos ( Classificação geral ).Troféu para a equipa com mais 

atletas em prova ( a terminar a prova ).   

17. Os participantes deverão completar a meia-maratona e maratona num prazo máximo de 6 

horas.   


