
 

 

 Largo de Ouriçosa, n.º 66 – 3720-592 UL| 913008570; 914267138 | padeirinhas.de.ul@gmail.com        

Regulamento 

 

A “I Rota do Pão D’UL”/“IV Passeio de BTT Padeirinhas Sobre Rodas” – 

a decorrer no dia 6 de Outubro de 2019  – é uma organização da Equipa 

de BTT Padeirinhas Sobre Rodas/Grupo Folclórico “As Padeirinhas de 

UL”, em parceria com a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e a 

União de Freguesias Oliveira de Azeméis, . 

A “I Rota do Pão D’UL”/“IIII Passeio de BTT Padeirinhas Sobre Rodas”é 

um evento, enquadrado no conceito habitualmente designado por 

Maratona de BTT, respeitando a regulamentação respetiva, bem como 

as regras do Código da Estrada. 

A participação é limitada a veículos de duas rodas (bicicleta de montanha 

ou eléctrica de montanha), não sendo admitidos veículos motorizados. 

 

1 – Características 

• Extensão: ROTA 35 km (aprox.)/ PASSEIO 20 KM (aprox.) 

• Percurso: estradas e caminhos municipais das freguesias de UL, 

Travanca, Macinhata da Seixa, Palmaz e Ossela. 

• A sua marcação será feita com fitas, placas, indicações a tinta no 

asfalto e cal nos caminhos. 

• Partida: 09h30 junto a escola EB Comendador António da Silva 

Rodrigues, terminando o controlo – no máximo – 5 horas depois no 

mesmo local. 
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2 – Participantes 

• Podem participar pessoas de ambos os sexos. 

A idade mínima de participação é de 16 anos. 

Aos menores de idade é obrigatória a entrega de um termo de 

responsabilidade devidamente assinado pelo Encarregado de 

Educação, autorizando a sua participação. 

• É obrigatório a colocação do frontal no guiador da bicicleta, caso o 

participante coloque em qualquer outra zona que não a indicada, 

não será permitida a entrada na box da partida. 

 

3 – Inscrições 

Os atletas deverão efetuar a inscrição através do site da site Lap2go 

(www.lap2go.com). 

Valor da inscrição: 

O custo da inscrição, até dia 30 de Setembro, será: 

• Atletas Masculinos: 10€ 

• Atletas Masculinos Federados: 8€ 

• Atletas Femininos: Gratuito 

O custo da inscrição, a partir do dia 1 de Outubro até dia 3 de Outubro, será: 

• Atletas Masculinos: 12€ 

• Atletas Masculinos Federados: 10€ 

• Atletas Femininos: 5€ 

 

No valor da inscrição está incluído seguro de acidentes pessoais; 

abastecimentos sólidos e líquidos; disponibilidade de balneários e zona 

de lavagem de bicicletas; lembranças. 
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Frontal personalizado com nome e Equipa (para inscrições validadas até 

dia 3 de Outubro) 

 

Almoço tem um valor de 5€, para os atletas. 

Acompanhantes tem um valor de 7.50€  

 

4 – Pagamento 

• O pagamento da inscrição é feito por uma referencia multibanco 

que é gerada no momento da inscrição. A referencia multibanco 

tem de ser paga em 72 horas (3 dias). Após este período de 72 

horas a inscrição é invalidada. Quando o pagamento é efetuado, o 

atleta recebe um email com o comprovativo de inscrição e 

pagamento. 

• O prazo de inscrição termina dia 3 de outubro á 0h00, o pagamento 

ainda pode ser efetuado até dia 4 de Outubro. 

 

5 – Seguro 

• Em caso de acidente os atletas federados (FPC) tem que acionar 

o seguro da federação. Para não federados estão abrangidos pelo 

seguro da prova (seguro fornecido pela Câmara Municipal de 

Oliveira de Azeméis). 

• Qualquer acidente que ocorra durante a execução do percurso é 

da responsabilidade dos praticantes, em tudo o que exceda o risco 

coberto pelo seguro. Este seguro cobre os riscos resultantes do 

acidente sofrido durante a atividade. 

• Lembramos que o seguro apenas será válido do início ao final da 

“I Rota do Pão D’UL”/“IV Passeio de BTT Padeirinhas Sobre 
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Rodas”, e sempre que o participante esteja a cumprir as regras e 

o percurso estipulado pela organização. 

• Todos os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes 

pessoais de acordo com a Portaria 757/93; 

• Companhia de Seguros (a indicar oportunamente), protocolo com 

a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis; 

 

 

6 – Cronometragem 

• A “I Rota do Pão D’UL”/“IV Passeio de BTT Padeirinhas Sobre 

Rodas”, cada participante terá o seu tempo cronometrado através 

de um sistema de chip eletrónico intransmissível e de uso 

obrigatório, sob pena de desclassificação. 

• Todos os participantes deverão passar sob o pórtico de partida, 

sob pena de o chip não ser ativado e o seu tempo não ser 

cronometrado.  

• A leitura do chip apenas ocorrerá se este for colocado conforme as 

instruções.  

• É obrigatória a colocação do frontal com o chip no guiador da 

bicicleta.  

• A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação 

de resultados resultante da má colocação do chip. Irá ser 

apresentado nos resultados o tempo de Chip, tempo entre a 

passagem pelo pórtico de partida e pórtico de chegada, sendo este 

tempo meramente indicativo.  

• O tempo contabilizado para a classificação começa a contar assim 

que é dada a partida do evento, para todos os participantes.  
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7 – Prémios/Pódio 

• Troféu para os três primeiros classificados: 

• Escalões masculinos (o escalão é atribuído pela idade que o atleta 

completa durante o ano de 2019):  

- Juniores (16 – 18) 

- Sub23 (19 – 22);  

- Elites (23 – 29); 

- VET A (30 – 39); 

- VET B (40 – 49); 

- VET C ( mais de 50). 

• Troféu para os três primeiros classificados (geral feminino). 

• Troféu para o atleta mais experiente. 

• Troféu para o atleta mais jovem. 

 

• Entrega dos prémios – 13h00 

 

 

8 – Secretariado 

• O secretariado estará aberto no Sábado (5 de Outubro) para 

levantamento de dorsais e lembranças na Sede do Grupo 

Folclórico “As Padeirinhas de UL”, localizada no Largo de Ouriçosa 

n.º 66, na freguesia de UL, entre as 16h00 e as 19h00. 

No Domingo, a partir das 07h30, no local do início da prova, junto 

a escola EB Comendador António da Silva Rodrigues 

• Em caso de ser federado é obrigatório apresentar a licença 

Desportiva. 
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9 – Segurança 

• O uso do capacete devidamente colocado, em toda a extensão do 

percurso, é obrigatório. 

• A todos os participantes é exigido o respeito pelas leis do Código 

da Estrada, uma vez que a “I Rota do Pão D’UL”/“IV Passeio de 

BTT Padeirinhas Sobre Rodas” percorre estradas abertas ao 

trânsito. Quem não cumprir a lei será expulso desta e de futuras 

edições deste passeio. 

• A organização não poderá ser responsabilizada por qualquer 

acidente que o participante possa causar ou ser vítima, nem de 

eventuais dívidas contraídas pelos participantes antes, depois ou 

no decurso do passeio, nem de avarias ou extravios que possam 

sofrer bicicletas e/ou outros equipamentos dos participantes. Ao 

inscrever-se, o participante está implicitamente a isentar a 

organização de responsabilidade por perda ou deterioração de 

objetos pessoais sob qualquer circunstância. 

• A GNR regulará o trânsito nos cruzamentos mais perigosos. 

Ao longo de todo o percurso existirão veículos devidamente 

identificados como “Organização” para o acompanhamento e 

apoio necessários. 

Elementos da organização estarão nos locais mais perigosos, 

contribuindo para uma melhor segurança dos participantes. 
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10 – Direitos de Imagem 

• A aceitação deste regulamento significa que o participante autoriza 

a organização da “I Rota do Pão D’UL”/“IV Passeio de BTT 

Padeirinhas Sobre Rodas” a gravar, total ou parcialmente, a sua 

participação na mesma; autoriza a utilização da sua imagem na 

promoção e divulgação da imagem da “I Rota do Pão D’UL”/“IV 

Passeio de BTT Padeirinhas Sobre Rodas” sob todas as suas 

formas (TV, rádio, imprensa, fotos, DVD, internet, cartazes, flyers, 

etc) e cede todos os direitos relativos à exploração comercial e 

publicitária da mesma sem reclamar qualquer contrapartida 

económica.  

• A organização garante aos participantes o total respeito pela lei de 

proteção de dados. 

 

 

11 – Penalizações 

• Serão penalizados, em último caso com a desclassificação, todos 

aqueles que: 

a) Desrespeitem o Código da Estrada. 

b) Não respeitem as indicações fornecidas por elementos da organização 

e/ou forças da ordem. 

c) Não passem pelo controlo zero na partida e outros pontos de 

passagem obrigatórios ao longo do percurso. 

d) Não respeitem o ambiente, poluindo ou degradando o mesmo ao longo 

do percurso, seja pelo lançamento de desperdícios ou outros. 

e) Se comportem de forma desrespeitosa para o presente regulamento 

e/ou para o normal desenrolar da prova. 
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12 – Disposições finais 

• A organização não assumirá qualquer responsabilidade, 

nomeadamente indemnizar os participantes, caso o passeio seja 

adiado ou cancelado por motivos de força maior. 

• Não será aceite a inscrição/participação de indivíduos a cumprir 

castigo da respetiva federação nacional por uso de substâncias 

dopantes. 

11 – Estacionamento/Banhos 

• O estacionamento será nas ruas limítrofes à escola EB 

Comendador António da Silva Rodrigues 

• Os banhos serão no Polidesportivo de Ul, junto ao local da partida 

e chegada. 

 

 

11 - Almoço 

• O almoço será porco no espeto, com arroz branco e feijão preto. 

• Sede do Grupo Folclórico “As Padeirinhas de UL”, localizada no 

Largo de Ouriçosa n.º 66, na freguesia de UL 
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