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1º Passeio de BTT - Dia Mundial da Bicicleta

O evento realiza-se no dia 19 de abril para comemorar o dia Mundial da Bicicleta.

A organização do evento está ao encargo do Grupo Recreativo “Os Unidos da

Serra” e tem a parceria do grupo de ciclistas amadores Riders on the Storm, que

desenharam o percurso.

O evento tem como objetivos a divulgação dos trilhos nesta área, a promoção da

prática do desporto e respeito pela natureza.

O percurso terá a distância de 35km, em trilhos do Parque Natural Serra de Aire e

Candeeeiros, nas freguesias da Serra de Santo António, de S. Bento e Monsanto.

O evento iniciar-se-á às 8 horas, com a concentração dos participantes no largo da

igreja da Serra de Santo António, às 9 horas iniciar-se-á o passeio e as 13 horas

terminará, altura do almoço.

O passeio terá dois pontos de abastecimento.

Dado que o passeio não é competitivo, não haverá cronometragem de tempo dos

participantes.

O grau de dificuldade física/técnica é média/alta. No entanto, o percurso foi

desenhado, para que um praticante de performance média, os cumpra na totalidade

sem desmontar.

Inscrições:

Até 12 de abril de 2020

Percurso BTT 35km, para sócio do GRUS, terá o custo de 12€;

Percurso BTT 30km, para não sócio do GRUS, terá o custo de 15€.

Sendo que o valor de diferença de sócio e não sócio, será devolvido no dia do

evento, aos participantes que são sócios.

Os participantes terão direito a: seguro, frontal, reforços durante o percurso,

lavagem de Bikes, banho, viatura de apoio, t-shirt alusiva, almoço.
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O almoço será será self-service, no salão paroquial da Serra de Santo António, a

partir das 13 horas. No almoço está incluído sopa, uma variante de peixe e uma de

carne, bebidas e fruta.

O prazo limite de inscrição será até dia 12 de abril. Contudo, dependendo do

número de participantes, as inscrições podem ser encerradas antes.

Grupo Recreativo “Os Unidos da Serra”


