11ª Maratona ATV55 - BTT
REGULAMENTO
1. Organização
A “11ª Maratona ATV55” é um evento de BTT organizado pelo ATV-Académico de Torres
Vedras e realiza-se a 18 de setembro de 2016, integrado no espaço de atividades de
desporto e lazer desta associação.
O evento estará sediado no recinto do Parque Verde da Várzea em Torres Vedras e iniciase às 9h.
A 11ª edição é composta por uma Maratona e uma Meia Maratona, integrada na Taça
Academia Joaquim Agostinho (6.ª etapa), doravante designada por “Taça”.
Haverá também um passeio pedestre e serão desencadeadas várias iniciativas paralelas,
com o objetivo de animar e fomentar a atitude cívica da população torriense e visitantes.

2. Inscrições
2.1 A Maratona e Meia Maratona estão abertas à participação de atletas de ambos os
sexos, com idade igual ou superior a 18 anos.
2.2 Os atletas com idades compreendidas entre os 15 e 17 anos, apenas podem
participar na Meia Maratona ou no Passeio. Para o efeito, é obrigatório a
apresentação de declaração escrita pelos pais a autorizar a participação na prova, à
qual deverão anexar os documentos de identificação de ambos.
2.3 A participação no passeio está aberta a todos os indivíduos que se enquadrem nas
duas condições anteriores e ainda a jovens com idade igual ou superior a 10 anos e
inferior a 15, desde que devidamente acompanhados por um adulto.
2.4 No ato de inscrição, o participante assume que se sente física e psicologicamente
preparado para o esforço físico inerente à prova em que vai participar.
2.5 As inscrições online devem ser efetuadas em www.atv.pt. Abrem no dia 6 de julho de
2016 e encerram no dia 18 de setembro de 2016.
Há possibilidade de inscrição nos dias 16 e 17 no secretariado da prova, no entanto
poderá estar limitado à disponibilidade na altura.
2.6 Os inscritos na Taça devem consultar o respetivo regulamento desportivo no site
oficial da Taça: http://tacajoaquimagostinho.weebly.com/regulamento.html

2.7 Preços
Até ao dia 7 de setembro
Valor da Inscrição: 8€
Almoço: 5€
De dia 8 a 17 de setembro
Valor da Inscrição: 10€
Almoço: 5€
Dia 18 (próprio dia)
Valor da inscrição 12€
Almoço: 6€
Sócios ATV = 50% desconto na inscrição sem almoço
O almoço para os acompanhantes tem o valor de 5€ e terá de ser comunicado no ato
da inscrição e pago aquando o pagamento da mesma.
Taça Academia Joaquim Agostinho
O valor de inscrição esta regulado e deve ser consultado no site oficial da Taça.
A inscrição na Taça não inclui almoço. Os participantes que pretendam almoçar
deverão adquirir a respetiva senha de almoço junto do secretariado do ATV pelo valor
de 5€.
2.8 O pagamento será efetuado por transferência bancária para o NIB: 0033 0000
45249024049 05 ou diretamente na sede do ATV.
2.9 A validação da inscrição será comprovada pelo envio do respetivo documento de
pagamento e desde que esteja devidamente preenchida com o nome completo, n.º
BI/Cartão de cidadão, data de nascimento e indicação da distância que quer
percorrer.
2.10 A inscrição inclui:
Frontal;
Kit de participação (brinde exclusivo + ofertas dos nossos parceiros);
Abastecimentos sólidos e líquidos;
Apoio técnico;
Acesso a zona de banhos;
Acesso a zona de lavagem de bicicletas;
Seguro de acidentes pessoais*.
*As demais condições encontram-se estipuladas nas condições gerais da apólice de
seguro, apenas cobrindo os riscos resultantes do acidente sofrido durante a
atividade.

Para os participantes da Taça a inscrição inclui:
Kit de participação (brinde exclusivo + ofertas dos nossos parceiros);
Abastecimentos sólidos e líquidos;
Apoio técnico;
Acesso a zona de Banhos;
Acesso a zona de lavagem de bicicletas;
2.11 Qualquer alteração dos dados de participantes já inscritos, terá que ser solicitada
até 48 horas antes do início das provas.

3. Secretariado
3.1 O secretariado irá funcionar nos seguintes locais e horários:
Sede do ATV, Travessa do Quebra Costas nº9, Torres Vedras até ao dia 16 de setembro entre
as 9h30 e as 18h;
CAERO, Rua António Leal d´Ascensão (Junto ao Parque Verde da Várzea), das 14 às 19 horas
do dia 17 e entre as 7h30 e 8h30 no dia do evento.
O período de abertura do secretariado pode ser alargado em função do número de
participantes.
3.2 No secretariado, os participantes poderão levantar os seus frontais e obter todas as
informações necessárias sobre o evento.
3.3 Os participantes na Taça devem consultar o respetivo regulamento no site oficial da Taça.
3.4 Qualquer dúvida sobre a inscrição ou regulamento do evento, deve ser esclarecida com recurso
aos seguintes meios: telefone 261 322 991, 919 859 106 ou secretariado@atv.pt.

4. Percursos
4.1 A Maratona tem uma extensão de 60 kms, a Meia Maratona 40 kms, vão passar por estradas e
caminhos rurais da região Oeste, tendo início e fim no Parque Verde da Várzea, em Torres
Vedras.
4.2 Pode a organização alterar a data, o local de partida/chegada, em função das condições
climatéricas, tendo como objetivo a segurança e bem estar dos participantes. Tal alteração
será sempre comunicada, através das redes sociais do ATV e da Maratona ATV55.
4.3 Ao longo do percurso irão existir vários postos de controlo (CP), zonas de assistência técnica
(AT) e de abastecimento (ZA) com sólidos e líquidos.
4.4 Estando o percurso aberto à circulação de outros veículos, todos os participantes devem
respeitar as regras de trânsito do código da estrada. A organização não assume
responsabilidade civil por dados causados pelos Atletas a terceiros.
4.5 A Maratona (60kms) e a Meia Maratona (40kms) serão devidamente marcadas com fitas, setas
e cal.

5. Regulamento desportivo Maratona / Meia Maratona
5.1 Os percursos terão uma dificuldade física média/alta e técnica média, pelo que cada
participante impõe o ritmo de andamento que desejar, estando ao critério deste a adoção de
um espirito mais competitivo ou de lazer. Haverá registo de tempos e classificações
discriminados por distância e sexo.
5.2 Os CPs serão identificados com cerca de 100 metros de antecedência.
5.3 Prémios: Serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados absolutos de cada distância,
masculinos e femininos
5.4 Os atletas têm um limite de 6 horas para completar os percursos. A fim de evitar que excedam
o limite previsto, haverá um controlo a cerca de dois terços da maratona, onde os atletas
poderão ser encaminhados para um percurso alternativo de regresso a Torres Vedras.
5.5 Todos os participantes inscritos na Maratona que no dia ou durante a prova, queiram trocar
para a Meia-Maratona, poderão fazê-lo mas apenas lhes será atribuído tempo, não terão
classificação.
5.6 Não será autorizada a entrada no controlo 0, sem que o participante possua o capacete
devidamente colocado e o frontal.
5.7 Os inscritos na Taça devem consultar o respetivo regulamento desportivo no site oficial da
Taça: http://tacajoaquimagostinho.weebly.com/regulamento.html

6. Segurança / Ambiente
6.1 É obrigatório sempre que se vai ultrapassar um atleta, que se dê indicação antecipada sobre o
lado pelo qual o pretendemos fazer.
6.2 Aos participantes será prestada assistência por viatura da organização, quando solicitada pelo
número de telefone indicado no frontal, apenas para casos de urgência.
6.3 A desistência da prova por qualquer motivo, deve ser comunicada para um dos contactos
indicados no frontal.
6.4 Vários elementos da organização estarão presentes nos percursos com o intuito de controlar e
ajudar os atletas em caso de necessidade. As indicações dadas por esses elementos deverão
ser respeitadas.
6.5 Os participantes devem respeitar a natureza, não deixando lixo no chão, nem agindo de
qualquer outra forma danosa para com a flora e a fauna.

6.6 Todo o comportamento anti-desportivo e anti-ambiental será avaliado pela organização e pode
implicar a exclusão do infractor e a impossibilidade de se inscrever em futuras edições deste
evento.

IMPORTANTE
A inscrição neste evento pressupõe a aceitação incondicional das normas acima referidas.
Todos casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização.
A organização reserva o direito de alterar o presente regulamento, sem que para isso tenha que
prestar qualquer aviso prévio. Todos os interessados devem manter-se actualizados em
www.atv.pt ou na página de facebook da Maratona ATV55.

