SÁBADO 08-04-2017
16:00 ás 20:00– Abertura do Secretariado.

DOMINGO 09-04-2017
07:00 – Abertura do Secretariado.
08:30 – Abertura da entrada para as BOX`s.
08:50 – Fecho das BOX`s
08:55 - Breefing.
09:00 – Partida participantes Maratona Endurance
09:10 – Partida participantes Maratona Race e Passeio.
11:00 – Hora Prevista da chegada do 1º atleta (Carvalha).
12:00 – Abertura da sala para almoço no Restaurante “Ponte
Velha”.
14:30 – Inicio dos Pódium`s no Restaurante (Previsão / 3
primeiros de cada categoria).
15:00 – Fecho oficial do troço.

Regulamento da MARATONA SELINDA BTT – 09.04.2017
1. Actividade realizada pela SelindaBTT que
denominação de "Maratona SelindaBTT 2017 ”.

adota

a

2. É aberta a todos os sócios da SelindaBTT, seus acompanhantes
e todos os federados na Federação Portuguesa de Ciclismo.
3. A MARATONA SELINDA BTT é uma maratona de resistência
que decorre no dia 09 de Abril de 2017, com 3 percursos, um
de 40 km com um grau de dificuldade 3/5, outro de 65 km com
um grau de dificuldade 4/5 e um passeio lazer com cerca de
15Km (a kilometragem é aproximada).
4. A atividade Maratona Selindabtt 2017 fará parte do Troféu
Maratonas da Beira Interior, sendo esta da responsabilidade da
Associação de Ciclismo da Beira Interior. Consultar regulamento
no
site http://www.ac-beirainterior.net/ou
https://www.facebook.com/AssCiclismoBeiraInterior/?pnref=sto
ry
5. Os trajectos, em linha, percorrerão por caminhos rurais e
trilhos na região do concelho da Sertã. Os percursos estão
abertos ao movimento de outros veículos, pelo que todos os
participantes deverão respeitar as regras de trânsito.
6. Os participantes poderão completar “A MARATONA SELINDA
BTT - 2017” num tempo máximo de 5 horas. Terminado este
tempo os trilhos seram encerrados.

7. Para evitar que os participantes da “MARATONA SELINDA BTT
- 2017” ultrapassem o tempo máximo estabelecido, existirá
sempre transporte para o local de chegada, bem como percursos
alternativos e mais curtos para a meta na Sertã.
8. Os participantes da maratona (65K) que chegarem a zona
separação dos percursos (Carvalha/Sertã) antes de completarem
os 65 Km e que já estejam próximo de ultrapassar o tempo limite
da prova, serão automaticamente desclassificados e dado como
terminada a sua participação.
9. Ao longo dos percursos existirão diversos postos de controlo,
não sendo a sua localização conhecida dos participantes.
O Controlo "0" funcionará no local de concentração (Carvalha –
Sertã) e estará aberto desde as 08h00.
Cada um dos percursos terá controlos específicos e só aos atletas
que tenham efectuado todos os respectivos controlos será
atribuído o tempo realizado.
10. Os percursos serão marcados com placas e fitas sinalizadoras
em toda a sua extensão. Serão também fornecidos nos dorsais
números de telefones de emergência, para eventual necessidade
de contacto com organização.
12. Existirá vários escalões de participação conforme acima
indicados no Troféu Maratonas da Beira Interior em
http://www.ac-beirainterior.net
13. O controlo de tempos e respetivas classificações serão da
responsabilidade de Associação de Ciclismo da Beira Interior.
14. A participação de um menor terá de ser acompanhada de um
termo de responsabilidade aqui devidamente assinado pelos
respetivos pais/encarregado de educação junto com cópia e
entregue no secretariado aquando o levantamento do dorsal.

15. As inscrições para a participação de atletas não federados
nas categorias OPEN e Lazer são no valor de 15,00€ e só poderão
ser efetuadas/pagas até ao dia 06 de abril caso não tenha sido
atingido o limite de inscritos pagos.
16. Os pagamentos só são válidos apenas com o pagamento da
respetiva Referencia Multibanco gerada pela empresa “A
pedalar”.
17. As inscrições só serão validadas após pagamento, e não serão
aceites inscrições de última hora nem no próprio dia.
18. As inscrições liquidadas fora do prazo, não serão aceites.
19. Toda a documentação, incluindo dorsal, poderá ser levantado
a partir do dia 08 de abril da 18:00 às 20:00 e no dia 09 de abril
das 07:30 às 08:45 no secretariado.
20. O pagamento dos participantes federados deverá ser através
de numerário (Não serão aceites outros tipos de pagamento) e o
recibo deverá ser solicitado com antecedência.
21. A cada participante será entregue uma senha para almoço
sendo obrigatória a apresentação da mesma no restaurante.
22. O(s) almoço(s) do(s) acompanhante(s) dos participantes têm
o custo de 10,00 € cada.
23. Refeições para os acompanhantes: para menores de 4 anos é
gratuita, e dos 4 até aos 10 anos é de 5,00€.
24. As refeições serão fornecidas pelo restaurante "Ponte Velha".

25. No valor da Inscrição está incluído:
- Participação no “A MARATONA SELINDA BTT - 2017”
- Reforços com água, fruta, barras energéticas e sandes em
Zonas de Assistência;
- Dorsal;
- Seguro de Acidentes Pessoais e de Responsabilidade Civil
(valores definidos por Lei),
- Almoço
- Banhos
- Brinde
- Lavagem de bicicletas;

26. É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado
27. A organização disponibiliza meios para lavar as bicicletas;
28. Todo o comportamento anti-desportivo e anti-ambiental
implicará a desclassificação do participante, pelo que não
poderá voltar a participar em futuros eventos promovidos pela
SelindaBTT.
29. A mera participação na “A MARATONA SELINDA BTT 2017”,
implica a aceitação por parte dos participantes e
acompanhantes, de todas as regras acima referidas.
30.SITUAÇÕES OMISSAS
As situações omissas não previstas neste regulamento serão
resolvidas pela ACBI em conjunto com os organizadores,
tentando sempre que as decisões tomadas reflitam o interesse
de todos e a verdade desportiva, não havendo qualquer
possibilidade de recurso posterior.

31.Os atletas participantes no troféu, com a simples inscrição
e participação nos eventos, declaram que aceitam, conhecem e
concordam integralmente com este regulamento.

