Regulamento
Passeio de BTT “Rota das Adegas”
1. O evento é organizado pela Câmara Municipal de Torres Vedras em parceria com o
Académico de Torres Vedras, adota a denominação “Rota das Adegas” e será realizado
no dia 29 de outubro de 2017.
2. As inscrições abrem no dia 20 de setembro de 2017 e encerram no dia 29 de outubro
de 2017. A possibilidade de inscrição no próprio dia, está limitada à disponibilidade na
altura.
3. As inscrições online devem ser efetuadas em www.atv.pt. O valor da inscrição é de 6€,
até ao dia 27 de outubro e de 8€ a partir desse dia.
ATENÇÃO: A inscrição só é validada assim que efetuar o pagamento.

O valor inclui:
-

Participação no evento;

-

Abastecimento sólido e líquido;

-

Assistência técnica;

-

Frontal;

-

Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil;

-

Brinde de participação.

4. O pagamento será efetuado por transferência bancária para o NIB: 0033 0000
45249024049 05 ou diretamente na sede do ATV.
5. Qualquer dúvida sobre a inscrição ou regulamento do evento, deve ser esclarecida
com recurso aos seguintes meios: telefone 261 322 991 ou secretariado@atv.pt.
6. O secretariado irá funcionar nos seguintes locais e horários:
Sede do ATV, Fórum de Associações Culturais de Torres Vedras até ao dia 27 de
outubro entre as 9h30 e as 18h;
Pavilhão da Expotorres, das 14h às 19h30 do dia 28 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.
7. A inscrição só é validada após o pagamento e desde que sejam devidamente
preenchidas com o nome completo e data de nascimento.
8. O percurso decorre por caminhos rurais e trilhos da região do concelho de Torres
Vedras, tendo uma extensão de 35 quilómetros, terá uma dificuldade física média/alta
e técnica média/baixa, pelo que cada atleta impõe o ritmo de andamento que desejar.

9. O percurso será marcado com fitas, setas e marcações no terreno, sempre que se
justificar. Nos cruzamentos e entroncamentos estarão elementos da organização
(sempre que se justificar).
No decorrer do percurso, deverão ser respeitadas e aceitadas todas as instruções
dadas pelos elementos da organização, de forma a salvaguardar a integridade física de
todos os intervenientes.
10. A organização poderá alterar algumas zonas do percurso se as condições climatéricas
na data do evento tornarem impossível a prática do BTT.
11. Ao longo do percurso irá existir uma zona de assistência técnica (AT) e um
abastecimento (ZA) com sólidos e líquidos.
12. 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.
13. O passeio está aberto à participação de atletas masculinos e femininos.
14. O uso de capacete é obrigatório.
15. É obrigatório sempre que se vai ultrapassar um atleta, que se dê indicação antecipada
sobre o lado pelo qual o pretendemos fazer.
16. 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.
17. Todo o comportamento anti-desportivo e anti-ambiental será avaliado pela
organização e pode implicar a exclusão do infrator e a impossibilidade de se inscrever
em futuras edições deste evento.
IMPORTANTE
A inscrição neste evento pressupõe a aceitação 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
atualizados em www.atv.pt ou na página de facebook do ATV.

