
Regulamento 

 

Regulamento Particular  

  

Maratona Btt Broa d'Avintes  

  

A secção de Btt da Associação Cultural e Musical de Avintes, Acma Btt – Olivtec / 

Golden Project, apresenta o regulamento desportivo para a  10ª  Maratona Btt 

Broa d' Avintes, evento a realizar no dia 23  de Fevereiro de 2020. A meta, assim 

estará instalada na Rua Padre Araújo, junto à Escola Básica Fernando Guedes em 

Avintes. 

Toda a informação sobre o evento pode ser encontrada em : 

maratonabttbroadeavintes020.weebly.pt 

  

Assim define-se:  

  

ARTIGO 1º  

Da Organização  

  

1.   A Acma Btt / Olivtec/ Golden Project numa coorganização com a Associação 

de Ciclismo do Porto / Federação Portuguesa de Ciclismo organiza uma 

competição desportiva, aberta a todos os participantes maiores de 18 anos, sem 

limitações físicas impeditivas da prática desportiva, denominada 10ª Maratona Btt 

Broa d' Avintes, a qual se regerá pelo presente Regulamento Desportivo e 

 Técnico e por todas as adendas publicadas pela Organização até 3 dias antes da 

data do início da prova. Esta maratona será a 1ª prova da Taça Regional do 

Porto de XCM. 

2. Os casos não previstos neste Regulamento, assim como todas as eventuais 

dúvidas originadas pela sua interpretação, serão analisadas e decididas pela 

Comissão Organizadora e a Comissão Técnica da prova para interpretações de 

regulamentos.  

 

3. A Comissão Organizadora é constituída por elementos da Acma Btt / Olivtec / 

Golden Project e da Associação de Ciclismo do Porto.  

  

4. A componente competitiva da prova rege-se em exclusivo pelas normas 

internacionais UCI e pelas normas nacionais complementares da UVP-FPC, 

aplicando-se o regime normativo e disciplinar inerente, estando sob a supervisão 

direta do Colégio de Comissários Desportivos da prova.  

  

ARTIGO 2º  

Dos Participantes  

   

1.     Podem participar atletas com idade igual ou superior a 16 anos (feitos em 



2020). Os menores de 18 anos deverão apresentar um Termo de 

Responsabilidade assinado pelo encarregado de educação e acompanhado de 

fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do mesmo.  

 

ARTIGO 3º  

 

Dos percursos     

 

1.0 Mini Maratona Promoção : a Mini Maratona, que designaremos por MM20, 

terá cerca de 20km de extensão e destina-se apenas a atletas federados de 

lazer (CPT) e não federados. Os federados de competição não poderão 

participar na MM20. Bicicletas elétricas não serão permitidas neste percurso. 

1.1Meia Maratona Promoção: a Meia Maratona, que designaremos por MM45, 

terá cerca de 45 km de extensão e destina-se apenas a atletas federados de 

lazer(CPT) e não federados. Os federados de competição não poderão 

participar na MM40. Bicicletas elétricas não serão permitidas neste percurso. 

1.2 Maratona Promoção: a Maratona da Promoção, que designaremos por MP75 

terá cerca de 75 km de extensão e coincide com a Maratona Elite. Na MP 

podem participar atletas federados (de competição ou lazer) e não federados. 

Bicicletas elétricas não serão permitidas neste percurso. 

1.3 Maratona Curta: a Maratona Curta, que designaremos por MC45, terá cerca 

de 45 km de extensão e coincidirá com a Meia Maratona Promoção. A MC 

destina-se apenas aos paraciclistas, às atletas femininas, e aos atletas 

masculinos, M50, M55 e M60, participantes na Taça Regional da A. C. do Porto. 

Bicicletas elétricas não serão permitidas neste percurso. 

1.4 Maratona Elite: a Maratona Elite, que designaremos por ME75, terá cerca de 

75 km de extensão e coincidirá com a Maratona da Promoção. Destina-se 

apenas aos atletas federados de competição nos escalões Sub23/Elite, M30, 

M35, M40 e M45, participantes na Taça Regional da A.C. do Porto. Bicicletas 

elétricas não serão permitidas neste percurso. 

1.5 Meia EMaratona : a Meia EMaratona, que designaremos por MEM60, terá 

cerca de 60km de extensão, com recurso a GPS, onde apenas serão 

permitidas bicicletas elétricas. Neste percurso poderão participar atletas 

femininas e masculinos, quer sejam federados ou não. 

 

1.6 EMaratona : a EMaratona, que designaremos por EM80, terá cerca de 80km 

de extensão, com recurso a GPS, onde apenas serão permitidas bicicletas 

elétricas. Neste percurso poderão participar atletas femininas e masculinos, 

quer sejam federados ou não. 

 

 



ARTIGO 4º 

 

Das Inscrições  

   

1. Os atletas participantes na MM20, MM40, MP, MEM  e na EM deverão fazer a 

sua inscrição no site da Prozis : https://www.prozis.com/pt/pt/evento/10-

maratona-btt-broa-davintes 

 

2. Os atletas participantes na MC e na ME da Taça Regional de XCM, deverão 

também fazer a sua inscrição no site da Prozis : 

https://www.prozis.com/pt/pt/evento/10-maratona-btt-broa-davintes 

 

3. Não haverá lugar à devolução do valor da inscrição a quem desistir de participar 

no evento.  

  

4. A taxa de inscrição terá o seguinte valor :  

 

    a) Atletas sem seguro FPC: 12,00 € 

    b) Atletas com seguro FPC (CPT+FC): 11,00 € 

    c) Atletas participantes na Taça Regional da ACPorto: 10,00 € 

     

 

4.1 As inscrições terminam dia 18 de Fevereiro. A partir dessa data terão um 

agravamento de 3,00 €, quer sejam da Prova Aberta quer da Taça Regional de 

XCM. 

 

4.2 Inscritos na Mini Maratona, Meia Maratona e Maratona Promoção ( BOXES 

FORMADAS CONSOANTE PAGAMENTO ) 

 

5. Pagamento da Inscrição 

 

5.1 Para todos os participantes, incluindo os atletas federados de competição 

participantes na Taça Regional de XCM, será emitida uma referência bancária 

após a inscrição no site da Prozis.  

 

6. A inscrição inclui:  

 

6.1 Participação no Evento                                                                                      

6.2 Seguro Desportivo                                                                                               

https://www.prozis.com/pt/pt/evento/10-maratona-btt-broa-davintes
https://www.prozis.com/pt/pt/evento/10-maratona-btt-broa-davintes
https://www.prozis.com/pt/pt/evento/10-maratona-btt-broa-davintes


6.3 Bifana + Bebida 

6.4 Uma Broa de Avintes  

6.5 Abastecimentos Líquidos e Sólidos                                                                   

6.6 Primeiros Socorros                                                                                            

6.7 Carro de apoio                                                                                                   

6.8 Lavagem das Bicicletas                                                                                     

6.9 Banhos  

 

7. O valor da inscrição destina-se ao pagamento dos vários pontos anteriormente 

mencionados e reverterá também para: 

a) Pagamento das despesas inerentes à organização do evento. 

b) Pagamento da inscrição/joia na Federação Portuguesa de Ciclismo de sócio por 

1 dia. 

 

 

8. Almoço 

 

 

9. Classificações e troféus  

  

9.1 Haverá Classificações à Geral para os atletas participantes em todos os 

percursos.  

 

9.2 Mini Maratona 20km : Serão atribuídos troféus à Geral aos 3 primeiros 

classificados femininos e masculinos. 

 

9.3 Meia Maratona 45km :  

     - Serão atribuídos troféus à Geral às 3 primeiras atletas femininas. 

     - Serão atribuídos troféus à Geral aos 3 primeiros atletas masculinos. 

     - Serão atribuídos troféus às 3 primeiras classificadas femininas nos escalões 

Sub23/Elite , M30 , M40 e M50. 

     - Serão atribuídos troféus aos 3 primeiros classificados masculinos nos 

escalões Júnior, Sub23,  Elite, M30, M35, M40, M45, M50, M55 e M60.         

     - Será atribuído 1 troféu à melhor Equipa ( soma 4 melhores resultados ) 

 

9.4 Maratona 75km :  

     - Serão atribuídos troféus à Geral às 3 primeiras atletas femininas. 

     - Serão atribuídos troféus à Geral aos 3 primeiros atletas masculinos 



     - Serão atribuídos troféus aos 3 primeiros classificados masculinos nos     

escalões Sub23 ; Elite ; M30 ; M35 ; M40 ; M45 ; M50 ; M55 e M60. 

     - Será atribuído 1 troféu à melhor Equipa ( soma 4 melhores resultados ) 

 

9.5 Meia EMaratona 60km :  Serão atribuídos troféus à Geral aos 3 primeiros 

classificados femininas e masculinos.  

 

9.6 EMaratona 80km : Serão atribuídos troféus à Geral aos 3 primeiros 

classificados femininas e masculinos.  

 

9.7  Será atribuído um troféu à equipa mais numerosa.                      

  

 

ARTIGO 4º  

Da Jurisdição  

  

1. Todos os participantes na “Maratona Btt Broa d' Avintes”, ao efetuarem a sua 

 inscrição, aderem, sem restrições, ao presente Regulamento.  

"2. Todos os Anexos e Aditamentos ao presente Regulamento, que a Organização 

da ""Maratona Btt Broa d' Avintes"" entender publicar, terão força de lei, do mesmo 

modo que o regulamento."  

3. À organização deste evento, não poderão ser imputadas quaisquer 

responsabilidades, no que respeita a acidentes e suas consequências, quer 

tenham sido causados pelos concorrentes, quer tenham sido vítimas, quer 

provenham ou não de veículo participante. Do mesmo modo, não lhe será 

imputada qualquer responsabilidade quanto às consequências de infração às leis, 

regulamentos e códigos em vigor, a qual deverá ser suportada pelos infratores.  

4. Todas as dúvidas sobre a interpretação do Regulamento e demais casos 

relacionados com a prova serão analisadas e decididas pela Comissão 

Organizadora desta Maratona, a qual reserva o direito de aplicar sanções, que 

poderão ir até à exclusão da prova, a qualquer concorrente que não respeite o 

espírito do presente Regulamento, ou que, de qualquer forma, prejudique o bom 

nome, imagem e prestígio da prova ou de qualquer dos seus promotores.  

Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada aos Organizadores por eventuais 

prejuízos que de uma decisão deste tipo possam advir.  

  

ARTIGO 5º  

Da Identificação  

  

1. Ao inscrever-se na Maratona Btt Broa d' Avintes, será atribuído ao concorrente 

um número de identificação individual.  

2. A todos os concorrentes será atribuído um frontal com indicação do respetivo 

número. 



3. Os concorrentes obrigam-se a afixar na sua bicicleta a placa de identificação, 

nos locais e moldes indicados. A placa da bicicleta com o número de identificação 

deverá ficar sempre visível no decorrer da prova.  

4. Os concorrentes serão obrigados a mostrar a placa de identificação a todos os 

controladores da organização do evento que o exijam, sob pena de 

desclassificação ou exclusão da prova.  

  

ARTIGO 6º  

Do Programa da Prova  

  

* Dia 18 de Fevereiro de 2020: 

 

- Encerramento das inscrições. 

 

* Dia 19, 20 e 21 de Fevereiro: 

 

 - durante os dias 19, 20 e 21 de Fevereiro serão aceites inscrições sejam elas 

para a prova aberta ou para a Taça Regional de XCM, com um agravamento do 

preço no valor 3,00 €.  

 

* Dia 22 de Fevereiro de 2020: 

 

16,00 h - Abertura do Secretariado na Escola Básica Fernando Guedes. 

19,00 h - Encerramento do secretariado. 

 

*Dia 23 de Fevereiro de 2020 

 

7,00 h - Abertura do secretariado no local da prova. 

9,00 h - Reunião com equipas da Taça Regional. 

9,00 h - Encerramento do secretariado. 

9,25 h - Encerramento das boxes. 

9.30 h - Partida. 

 

ARTIGO 7º  

Do Controlo de Tempos  

  

1. O controlo de tempos será realizado por controladores deste evento.  

2. Em cada frontal estará colocado um chip descartável. 

3. Existirão postos de controlo secretos ao longo do percurso. Nesses locais 

haverá elementos da organização que confirmarão a passagem dos participantes. 



4. A falta de passagem de um ou mais PC (ponto de controlo), implicará a 

desclassificação na prova.  

5. A Maratona tem como tempo limite para a sua conclusão 6 horas após o início, 

a partir do qual todos os participantes serão conduzidos pela organização ao local 

de Partida/Chegada, sendo o participante não contabilizado para efeitos de 

classificação.  

  

ARTIGO 8º  

Dos Recursos 

  

1. Só serão aceites recursos escritos, entregues no Secretariado, durante o 

decorrer da prova ou até 2 h após o final desta.  

2. Só serão julgados os recursos por escrito.  

3. Os recursos devem conter informações precisas que os fundamentem, incluindo 

a descrição do incidente, testemunhas, nomes e contactos, identificação e a 

assinatura do responsável pela apresentação do recurso.  

4. A comissão Técnica da Prova dará o seu parecer sobre o recurso, tendo o 

Diretor da Prova voto de desempate.  

  

ARTIGO 9º  

Do Comportamento Em Prova  

  

1. Os concorrentes que circulem montados nas bicicletas terão preferência sobre 

concorrentes que levem a bicicleta à mão. Os concorrentes que não circulem 

montados na bicicleta deverão deslocar-se junto à berma, e em passagens 

estreitas desobstruir a via quando se aproximar um concorrente montado na 

bicicleta.  

2. Os concorrentes que se preparem para ultrapassar outro concorrente deverão 

dar indicação vocal da sua passagem, informando o lado por onde irão passar 

(direita, esquerda). O concorrente que ultrapassa deverá ter os cuidados 

necessários para não provocar acidentes.  

3. A prova percorre algumas vias abertas ao trânsito. Embora estejam presentes 

elementos da organização nos locais mais problemáticos, deverão circular sempre 

pela direita cumprindo as respetivas regras.  

  

ARTIGO 10º  

Do Equipamento  

  

1. Cada concorrente em prova deverá levar capacete, homologado para a prática 

de ciclismo, e colocado corretamente. Caso um concorrente se desloque no 

circuito com o capacete mal colocado poderá ser obrigado pela Organização a 

colocar o capacete corretamente. Os concorrentes que se desloquem montados ou 

a pé deverão ter sempre o capacete colocado.  

  

2. Cada concorrente é responsável pela utilização de roupa ou outros 

equipamentos adequados às condições meteorológicas previstas para o local.  



  

  

  

ARTIGO 11º  

Dos Prémios  

  

1. Os prémios são pessoais e intransmissíveis e só serão entregues aos 

concorrentes que se apresentem pessoalmente na entrega dos mesmos. Os 

premiados que não estejam presentes na entrega, perderão o direito aos 

prémios que lhes estiverem destinados, sem que, por isso, se verifique 

qualquer alteração, quer na classificação, quer nos prémios destinados aos 

restantes concorrentes.  

2.Os três primeiros classificados de cada percurso deverão estar presentes para a 

entrega de prémios e respeitar todas as regras e procedimentos referentes à 

mesma.   

 3. Apenas o 1º classificado poderá exibir a sua bicicleta junto ao pódio. 

4. Os atletas ao subirem ao pódio devem apresentar-se com o seu equipamento 

de ciclismo. 

 

2.     ARTIGO 12º  

Da Estabilidade E Interpretação Do Regulamento  

  

1. O presente regulamento não será modificado na sua generalidade. Compete 

exclusivamente à Comissão Organizadora aprovar qualquer correção que 

considere oportuna, a qual será divulgada na página da prova na Internet e no 

Secretariado.  

2. Qualquer retificação será comunicada a todos os inscritos na prova, sendo 

estabelecida na mesma comunicação a data de aplicação das alterações.  

 


