
 

  

 

 

 

 

O Evento: 

 

O ÁGUEDA GRAVEL RACE, agendado para dia 25 de setembro de 2022 com 

partida pelas 09:30 Horas, e chegada no Largo 1º de Maio, zona mais baixa da 

cidade de Águeda, e com um percurso aproximado de 100 Km, este é um evento 

numa modalidade em expansão. 

O Gravel consiste numa bicicleta com algumas semelhanças a uma bicicleta de 

estrada, mas com algumas diferenças para que a mesma possa andar em todo 

o terreno. Existe um forte crescimento de utilizadores deste novo conceito em 

vários países (nos Estados Unidos já existe toda uma comunidade em redor das 

Gravel, com corridas, fóruns e sites só deste tipo de bicicletas), à semelhança 

do que aconteceu no passado recente com o ciclocrosse, ou com a roda 29 no 

caso das bicicletas de montanha. 

No evento apenas é permitida a utilização de bicicletas de Gravel. 

O percurso de Gravel deve conter alguma gravilha, areia, pavê, asfalto, 

caminhos rurais e florestais, zonas ribeirinhas e alguma lama, assim como as 

subidas não serem de dificuldade elevada. 

O ÁGUEDA GRAVEL RACE obedece à regulamentação da Federação Portuguesa 

de Ciclismo como Prova Aberta e à regulamentação da UCI (União Ciclista 

Internacional) também para as Provas Abertas, estando por isso sujeita aos 

princípios constantes nesses mesmos regulamentos. 

 

 



 

 

 

 

 

O Organizador: 

 

O Clube Desportivo ÁGUEDA BIKE FRIENDS, é um projeto inovador ligado ao 

desporto das duas rodas e a promoção do concelho de Águeda. 

Fundado a 20 de novembro de 2020 com sede na Rua Proa do Barco, 3750-725 

– Águeda Bike Park | Centro BTT. 

Que conta já com a organização de alguns eventos, com destaque nos de uma 

envergadura superior, como é o caso da organização da final da Taça de 

Portugal de Ciclocrosse, Campeonato Regional de XCO e o Encontro Regional de 

Escolas BTT, os três de âmbito Nacional. 

Assim como a construção de uma equipa de competição federada de nível 

Nacional (ABF RACING TEAM) com foco nas vertentes de XCO, XCM e 

Ciclocrosse que conta com uma estrutura montada um pouco ao nível das 

profissionais, e também com patrocinadores de renome no panorama nacional 

e mundial do ciclismo. 

O ABF da mesma forma atua em dois projetos mais de lazer como é o caso do 

Águeda Bike 4 Kids e o Águeda Bike Ativa, entre outros. 

Assim como é uma das entidades gestoras do Águeda Bike Park que é o 

primeiro Bike Park de Portugal que engloba um conjunto de pistas de diferentes 

níveis, com o selo de aprovação da International Mountain Bicycling Association 

- Europe (IMBA Europe), é também um espaço homologado pelos Centro CyclIn 

Portugal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Inscrições: 

 

As inscrições serão efetuadas através do site da empresa responsável pela 

cronometragem e inscrições do evento, as mesmas apenas são consideradas 

válidas após efetuado o pagamento das mesmas. 

 

• Data: 22/07/2022 a 16/09/2022 (23h59); 

https://lap2go.com/pt/event/agueda-gravel-race-2022 

  

• Categorias:  

 

1. AGR Short Race (Corrida Curta) – Juniores Femininas, CPT e 

Promoção; 

2. AGR Médium Race (Corrida Media) – Juniores, Masters Femininas e 

Promoção; 

3. AGR Long Race (Corrida Longa) – Elites, Sub-23, Masters Masculinos 

e Promoção; 

 

• Custo de Inscrição: 

Valores de inscrição: 20€ (Federados) 25€ (Não Federados) por atleta. 

 

• Participação Águeda Gravel Race; 

• KIT de Participante (Dorsal Personalizado, Brindes, Racebook, Medalha Finisher); 

• Abastecimentos líquidos e sólidos no decorrer da Prova; 

• Primeiros socorros e assistência médica; 

• Classificação através de chip eletrónico; 

• Assistência mecânica profissional (não incluí peças); 

 

 

https://lap2go.com/pt/event/agueda-gravel-race-2022


 

 

 

 

 

Seguros: 

 

Todos os participantes que não possuam licença federativa valida, emitida pela 

Federação Portuguesa de Ciclismo, devem-se inscrever como não federados 

para que a organização contrate seguro do evento para o participante. 

Os únicos seguros válidos para participar na prova apenas são os seguros de 

acidentes pessoais e de responsabilidade civil, fornecidos com a licença 

federativa de ciclismo emitida pela Federação Portuguesa de Ciclismo, ou o 

seguro contratado pela organização. 

 

Responsabilidade: 

 

O evento está aberto a todos os ciclistas, ciclistas de competição, ciclo 

desportistas e cicloturistas federados ou não federados, de ambos os sexos e 

maiores de 18 anos (atletas com idade inferior a mencionada anteriormente 

terão de ter um termo de responsável por parte do encarregado de educação). 

A participação no evento será da responsabilidade e risco dos participantes, 

assumindo na totalidade os riscos inerentes à sua participação. 

No momento da inscrição, o participante declara que está fisicamente apto para 

fazer os percursos do evento e que não possui qualquer limitação física ou 

mental para o fazer. 

Caso exista alguma ocorrência, o participante deve obrigatoriamente comunicar 

à organização no próprio dia, para que seja registado em ata final do evento, e 

possa ser integrado no seguro do evento (caso tenha subscrito o mesmo). 

 

 

 



 

 

 

 

Prova: 

 

A prova será por navegação GPS, o ficheiro GPX será fornecido até ao dia 

23/09/2022 a todos os participantes, assim como o Racebook / Guia técnico, com 

todos as informações necessárias para os atletas e respetivos acompanhantes. 

É obrigatória a utilização de aparelho de GPS durante toda a corrida, com o 

Track fornecido pela organização. 

A organização disponibilizara a marcação de algumas partes do percurso. 

A prova será constituída por três corridas (curta, media e longa), em que o 

percurso será o mesmo, mudando assim o número de voltas ao circuito. 

 

Desistências: 

 

Em caso de desistência até 30 dias antes do evento o participante será 

ressarcido de 50% do valor da sua inscrição. Após essa data, não será devolvida 

qualquer quantia aos participantes desistentes. 

 

Prémios e Classificações: 

 

Serão atribuídos prémios, troféus aos primeiros três classificados à geral 
Masculina e Feminina, por cada corrida (Curta, Media e Longa), por categoria e 
por género. 

Assim como haverá prémios para uma “volta especial, cronometrada” no meio 
do percurso, para os 3 primeiros lugares. 

Irá existir também um “Fast Point” ao quilometro 10, com classificação para os 
3 primeiros da geral a passar no local. 

Será ainda vestida a camisola de vencedor em todos os primeiros lugares. 

 



 

 

 

 

 

 

Corridas: 

 

1. AGR SHORT RACE (Corrida Curta): 

 

• Percurso com aproximadamente 33 KM; 

• Duração - 90 Minutos; 

• Altimetria - 250 D+; 

• Nº de Voltas - 1; 

 

2. AGR MEDIUM RACE (Corrida Media); 

 

• Percurso com aproximadamente 66 KM; 

• Duração - 180 Minutos; 

• Altimetria - 500 D+; 

• Nº de Voltas - 2; 

 

3. AGR LONG RACE (Corrida Longa); 

 

• Percurso com aproximadamente 99 KM; 

• Duração - 270 Minutos; 

• Altimetria - 750 D+; 

• Nº de Voltas - 3; 

 
A participação nesta corrida só será autorizada a maiores de 19 anos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Segurança: 

 

A organização da prova é regida pelos regulamentos de trânsito em vigor, razão 

pela qual o uso de um capacete de ciclismo homologado é obrigatório durante 

todo o percurso. O não cumprimento desta regra será motivo para expulsão 

imediata. 

A organização não se responsabiliza por nenhum acidente de que o participante 

possa causar ou ser vítima, nem solidariamente pelas despesas ou dívidas que 

os participantes possam efetuar durante o evento. Cada participante deverá por 

isso estar coberto pelo seguro da sua licença federativa. 

A organização disporá de um acompanhamento médico do evento, com equipas 

móveis e ambulâncias. Em caso de necessidade, os participantes devem 

solicitar a ajuda aos elementos da organização que desencadearão os meios de 

assistência necessários. 

A equipa médica da organização terá o poder de retirar qualquer participante da 

corrida quando a sua saúde for considerada em risco. 

É obrigatório o uso de frontal com o número de participante bem visível, tanto 

na partida como no decorrer de todo o percurso (pois o mesmo será controlado). 

É estritamente proibida a assistência dada aos participantes por viaturas de 

apoio estranhas à organização. É igualmente proibida a circulação de veículos 

de acompanhantes no meio dos ciclistas participantes no desafio. As infrações 

a esta regra poderão ser registadas e comunicadas à organização pelas 

autoridades e restantes membros de organização. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Abastecimentos / Zona Técnica: 

 

Os participantes no evento deverão garantir o transporte de alimentos e de 

líquidos para a sua reposição alimentar e de hidratação. 

No entanto, a organização montará postos de reabastecimento, onde dispensará 

alimentos e bebidas 

A organização disporá de assistência mecânica nas zonas de abastecimento ou 

técnicas, que procurará resolver os problemas mecânicos possíveis de resolver 

em cenário de prova.  

Será também autorizado o abastecimento por acompanhantes de cada 

participante. 

 

Secretariado: 

 

Para o levantamento de documentação e kits de participante, o secretariado 

estará instalado no local do evento em horário a anunciar. 

Para levantamento de documentação da prova, dorsal, chip e kit de participante 

deverá ser apresentada a licença federativa válida e, caso não possua licença 

federativa, deverá ser apresentado o documento de identificação, ou outro 

documento que confirme a sua inscrição no evento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Outras Informações: 

 

A inscrição no ÁGUEDA GRAVEL RACE é a consequente aceitação deste 

regulamento implica obrigatoriamente a autorização do participante para que a 

organização possa efetuar a gravação total ou parcial da sua participação, 

podendo utilizar essas imagens livremente para a divulgação e promoção do 

evento em todos os suportes (televisão, rádio, imprensa, internet, cartazes, 

cartões e flyers, fotos e vídeos).  

O participante assume que os dados que preencheu no ato de inscrição estão 

corretos e são verdadeiros e que o endereço de email fornecido será o meio 

preferencial para todos os comunicados oficiais e envio de informações 

importantes referentes ao evento, considerando-se informado por esse meio. 

Se as condições climatéricas, ambientais ou de segurança se verifiquem 

extremas (ex.: incêndio florestal, tempestades, derrocadas, quedas de árvores, 

ciclones, conflito armado, epidemias, pandemias, etc.) o evento é cancelado ou 

adiado/reagendado por decisão da organização. 

Caso um participante inscrito não participe na prova em que se inscreveu, nem 

seja feito o levantamento da sua documentação e eventuais brindes no 

secretariado, não será efetuado qualquer envio deste material que apenas 

poderá ser levantado no local nas datas do evento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 

 

• ÁGUEDA BIKE FRIENDS I ABF 

Rua Proa do Barco, 3750-725 Águeda TLM. 916 407 989 I 916 061 450 

 

• CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

Praça do Município, 3750-500 Águeda TLF. 234 610 070 

 

• ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DA BEIRA LITORAL 

Rua Alves Barbosa, 3780-144 Sangalhos TLF. 967 168 071 

 

Contactos de Emergência: 

 

• HOSPITAL DISTRITAL DE ÁGUEDA 

Rua da Misericórdia Águeda, 3750-130 Águeda TLF. 234 611 000 

 

• BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÁGUEDA 

Avenida 25 de Abril, 3750-101 Águeda TLF. 234 610 109 

 

• POSTO TERRITORIAL DE ÁGUEDA 

Rua Joaquim Valente Almeida, 3750-154 Águeda TLF. 234 622 417 

 

 


