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MUITO IMPORTANTE 

 
 É preciso ter a condição física adequada às características da prova que junta ao mesmo 

tempo alguma quilometragem, duração, terreno sinuoso, desníveis, exposição ao sol ou à 
chuva, etc. 

 Ao inscrever-se está a concordar na íntegra com o presente regulamento. 

 A inscrição é pessoal e intransmissível e é aceite por ordem de chegada. 

 A veracidade dos dados fornecidos é da responsabilidade do participante, inclusive para 
efeitos de Seguro. 

 Não serão devolvidas taxas de inscrição; caso o atleta não possa comparecer na 
prova, deverá entrar em contacto com a organização até 31 de março de 2023 e 
solicitar que a sua inscrição passe para o ano            seguinte. 

 No mês que antecede o evento não é permitida a alteração de dados na inscrição nem a 
organização se vê no dever de devolver qualquer valor da inscrição. 

 Mantenha-se no trilho traçado; 

 Preserve a flora e evite perturbar a fauna; 

 Não deixe lixo ou outros vestígios de passagem; 

 Não faça lume; 

 Seja afável com as pessoas que encontre no local; 

 Atendendo à necessidade imperiosa de preservar um património natural de uma enorme 
riqueza, queremos que, em plena comunhão com a natureza, usufruam do mesmo, 
respeitando-o e protegendo-o. Por este mesmo facto, informamos que os abastecimentos 
líquidos não serão fornecidos através de garrafas nem de copos plásticos. Cada atleta é 
responsável por levar consigo o(s) recipiente(s) que julguem mais adequado(s) para a 
sua hidratação  

 O presente regulamento está sujeito a alterações; 

 Esta prova integra o Troféu BTT Ribatejo Norte.
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1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1.1. IDADE PARTICIPAÇÃO DIFERENTES PROVAS 

Podem participar pessoas com a idade mínima de 14 anos. 

Aos menores de idade é obrigatória a entrega de um termo de responsabilidade assinado pelo 

encarregado de educação. 

A responsabilidade da participação de jovens dos 14 anos até aos 18 anos, é da inteira 
responsabilidade dos pais ou tutores, declinando a organização qualquer responsabilidade. Os 
menores, terão que obrigatoriamente de apresentar uma autorização expressa devidamente 
assinado pelo encarregado de educação, disponível no site www.gcbarquinhense.pt. 
devidamente assinado pelo encarregado de educação. 

 

1.2. INSCRIÇÃO REGULARIZADA 

As inscrições serão efetuadas online, em www.trilhoperdido.com  

Para a participação na prova o atleta deverá ter a sua inscrição previamente regularizada nos 
prazos estabelecidos e aceitar as normas constantes do presente regulamento. A veracidade 
dos dados recebidos é da inteira responsabilidade do atleta, inclusive para efeito de seguro 
desportivo. O pagamento da prova significa que o atleta tomou conhecimento e aceitou sem 
reservas o presente Regulamento.  Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela 
organização, de cujas decisões não haverá recurso. 

 

1.3. CONDIÇÕES FISICAS 

É imprescindível ter a condição física adequada às características desta prova. Podem 
participar os atletas que gozem de boa saúde e que se encontrem com uma preparação física e 
psíquica apta a esforços longos, e dificuldades específicas das corridas de BTT não se 
responsabilizando a organização por qualquer tipo de consequências provocadas pela sua falta 
de preparação na participação no evento. Os atletas devem ter, uma capacidade real de 
autonomia em prova, que permita a gestão dos problemas que derivem deste tipo de evento, 
nomeadamente, condições ambientais e climatéricas adversas (chuva, vento, frio, nevoeiro, 
etc.) e os problemas físicos e mentais decorrentes de uma fadiga extrema. Para qualquer 
eventualidade deverá contactar com a organização ligando para o número de emergência, que 
estará impresso no peitoral ou através de qualquer elemento da organização, preferencialmente 
nos Postos de Abastecimento. 

 

1.4. DEFINIÇÃO POSSIBILIDADE AJUDA EXTERNA 

O apoio aos atletas por elementos externos à organização é apenas permitido nos postos de 
abastecimento, devendo o atleta, de acordo com o ponto 1.3., ter noção das suas necessidades 
durante a prova, assim como a sua capacidade de resolução dos problemas perante situações 
inesperadas. 
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1.5. COLOCAÇÃO DORSAL/PEITORAL 

O dorsal do atleta deve estar em local facilmente visível aos elementos da organização e 
demais entidades que apoiam e/ou colaboram com a mesma. Em caso de desistência o 
atleta deverá entregar o dorsal à organização no secretariado da prova, comunicando dessa 
forma a sua desistência. 

 

1.6. REGRAS CONDUTA DESPORTIVA 

O comportamento inadequado ou o recurso de linguagem ofensiva, como recurso a agressão 
verbal ou de qualquer espécie, em todas as modalidades, serão alvo de advertência, expulsão 
ou desqualificação. 

Todos os participantes devem proteger o meio ambiente, deixando o meio envolvente tal como o 

encontraram, por isso sugerimos que não deixem lixo nos trilhos fora das zonas de assistência. 

 

2. PROVA 
 

O “14º PASSEIO/ MARATONA BTT – ALMOUROL À VISTA” irá ter dois percursos: 

 - O primeiro designado Maratona até 60 km, com um grau de dificuldade técnica e física média 

3(5). 

 O segundo designado Passeio até 40 km, com um grau de dificuldade técnica e física média 

3(5). 

2.1. APRESENTAÇÃO DA PROVA(S) / ORGANIZAÇÃO 

 
 As partidas para os 2 percursos serão dadas em simultâneo para todos os participantes. 

 O local da partida e de chegada (local da concentração) será na avenida dos Plátanos junto 

ao Parque Ribeirinho. 

 Os percursos estão devidamente marcados com placas, fitas sinalizadoras e outros materiais 
sinalizadores. Aconselhamos muita atenção às placas sinalizadoras dos cruzamentos e 
prudência nas placas sinalizadoras de perigo.  

 Para garantir a segurança de todos os participantes, irão estar elementos da organização em 
cruzamentos de estrada e zonas de perigo, sempre que se justifique. A organização próxima 
dos percursos irão estar veículos (todo-o-terreno, ambulâncias, motos e automóveis) para o 
acompanhamento e apoio necessários. 

 Existirão Zonas de Controlo de Passagem (CP) em locais desconhecidos dos atletas.  

 O percurso Maratona 60 km terá pelo menos 2 zonas de assistência (ZA) 

 O percurso Passeio 40 km terá pelo menos 1 zona de assistência (ZA) 
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 Nas zonas de assistência (ZA) caso existam bebidas com teor alcoólico só será servida uma 

por atleta. 

 Na eventualidade de algum participante se perder, deverá regressar atrás até encontrar a 
marcação oficial e/ou contactar a organização. Por qualquer motivo tiverem de abandonar a 
prova a organização assegura a todos os participantes o seu transporte e da sua bicicleta para 
o local de partida. 

 No evento é permitida apenas a utilização de veículos de duas rodas (Bicicletas todo-o-terreno 
- BTT), sendo também permitido a utilização de bicicletas homologadas e que respeitem as 
normas estabelecidas no código da estrada, estando limitada a participação a bicicletas que 
obedeçam às normas em vigor, nomeadamente à norma EN 15194, apresentando as seguintes 
características: 

 Motor elétrico com potência limitada a 250W. 

 O motor elétrico deve desligar-se automaticamente quando a velocidade atinge 25 

quilómetros por hora ou quando são acionados os travões 

 O motor funcionar apenas quando se pedala. 

 Box 0 na cabeça do pelotão será apenas para os 3 primeiros classificados por escalão no 13º 
Almourol à Vista, para os 3 primeiros classificados por escalão no Trofeu BTT Ribatejo 
Norte na época 2022 e para os 3 primeiros classificados por escalão da prova antecedente ao 
Almourol à Vista do Trofeu BTT Ribatejo Norte 2023. 

 Recomenda-se o uso de conta-quilómetros para facilitar a sua localização em caso de 
necessidade. 

 Os participantes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se junto da berma do 
caminho e, em passagens estreitas, dar passagem quando se aproximar um atleta mais rápido.  

 Os atletas que se preparem para ultrapassar outro atleta deverão dar indicação vocal da sua 
passagem, indicando o lado pelo qual passam (Direita, Esquerda, Meio). O atleta que 
ultrapassa deverá ter os necessários cuidados para não provocar acidentes. 

 

3. PROGRAMA/ HORÁRIO  

Programa – 30 de abril de 2023 

 08h 15m - Abertura do Controlo de Partida (controlo 0) 

 08h50m – Briefing; 

 09h 00m – Partida de ambos os percursos; 

 11h00m – Previsão de chegada para o 1.º participante do Passeio 40 km; 

 12h00m – Início do Almoço Convívio. 

 12h30m – Previsão de chegada para o 1.º participante da Maratona 60 km; 

4. SECRETARIADO DA PROVA/ HORÁRIOS E LOCAIS 

O secretariado funcionará na Avenida dos Plátanos junto ao local de partida/chegada 
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O secretariado funcionará no seguinte dia e horário: 

29 de abril 2023 das 16h00 às 20h00 

30 de abril de 2023 das 7h30 às 8h45  

O levantamento do dorsal deverá ser feito pelo próprio mediante apresentação de documento 
identificativo. 
 

5. DISTÂNCIA (CATEGORIZAÇÃO POR DISTÂNCIA) / ALTIMETRIA 
(DESNÍVEIS POSITIVO E NEGATIVO ACUMULADOS) / CATEGORIZAÇÃO 
DE DIFICULDADE / CAMPEONATO QUE INTEGRA 
 
O “14º PASSEIO/ MARATONA BTT – ALMOUROL À VISTA” irá ter dois percursos: 

 
 - O primeiro designado Maratona até 60 km, com um grau de dificuldade técnica e física média 

3(5). 

 O segundo designado Passeio até 40 km, com um grau de dificuldade técnica e física média 

3(5). 

 
Maratona:  60 Km; D+1200, D-1200 
Passeio: 40 Km; D+ 750, D-750  

São percursos circulares em que as condições pluviométricas adversas podem agravar a dureza do 
percurso. 

5.1. TEMPO LIMITE 
 

A distância Maratona tem um tempo limite de 6 horas e um controlo intermédio de tempo 

(separação dos percursos), sendo que os atletas que cheguem depois de 12h00, serão obrigados a 

realizar o restante percurso na distância do Passeio 40 km. 

A distância do Passeio tem um tempo limite de 04h30.  

 

5.2. METODOLOGIA DE CONTROLO DE TEMPOS 

A Cronometragem será feita através de chip eletrónico. A perda do chip é da exclusiva 
responsabilidade do participante. 

 
5.3. POSTOS DE CONTROLO 

Os controlos intermédios estarão em lugar a definir pela organização. 

5.4. LOCAIS DOS ABASTECIMENTOS/APOIO EXTERNO 

Haverá postos de abastecimento líquidos em todos os percursos: 
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Maratona – 60 km: 

- Total de 3. 
Passeio - 40 km 

- Total de 2. 

Os elementos da organização irão gerir o bom funcionamento dos Abastecimentos e o 
cumprimento das regras de segurança. Os participantes devem sempre obedecer às 
orientações dos elementos da organização. 

 
Informa-se que os abastecimentos líquidos não serão fornecidos através de garrafas nem de 
copos plásticos. Cada atleta é responsável por levar consigo o (s) recipiente (s) que julgue 
mais adequado(s) para a sua hidratação. 

 
5.5. INFORMAÇÃO SOBRE PASSAGEM DE LOCAIS COM TRÁFEGO RODOVIÁRIO OU 

FERROVIÁRIO 

O trânsito não será cortado sendo o atleta responsável por tomar as devidas precauções na 
passagem de estradas ou linhas férreas devendo cumprir as regras de trânsito nas vias e 
estradas de uso público, assim como respeitar as áreas agrícolas e propriedades privadas. 

Ao longo de todo o percurso, nas partes mais técnicas e cruzamentos, estarão membros da 
organização, elementos de várias corporações de bombeiros e elementos para assistência 
médica a fim de garantir a segurança de todos os participantes. 

Em caso de abandono o atleta deverá optar por fazê-lo preferencialmente num dos Postos de 
Abastecimentos ou nos Pontos de Controle, comunicando obrigatoriamente o abandono aos 
elementos da    organização, a fim de ser transportado para o centro do evento. 

 

5.6. PENALIZAÇÕES/ DESCLASSIFICAÇÕES 

Será desclassificado todo o participante que: 

- Não cumpra o presente regulamento. 

- Não complete o percurso segundo a sinalização. 

- Não seja controlado em todos os postos de controlo. 

- Não mostre o frontal sempre que solicitado. 

- Não respeite as indicações da organização e deteriore ou suje o meio ambiente. 
 
6. RESPONSABILIDADES PERANTE O ATLETA/ PARTICIPANTE 

 
 A inscrição na prova implicará total aceitação do presente regulamento.  

 Os participantes serão responsáveis por todas as ações suscetíveis de produzir danos 

materiais, morais ou de qualquer outra natureza, a si mesmos e/ou a terceiros.  
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 É obrigatório usar o capacete devidamente colocado durante todo o percurso. Se algum 

participante retirar o capacete ou não o use, assim que seja verificada essa situação, ser-

lhe-á retirado o frontal e não será inserido no controlo de tempos. 

 Não será permitida a entrada no local da partida a quem não apresentar capacete. 

 O percurso está aberto ao movimento de outros veículos pelo que todos os participantes 

deverão obrigatoriamente respeitar as regras de trânsito. 

 O participante ao inscrever-se assume que reúne as condições físicas e psicológicas para 

participar na prova que se inscrever. 

 Recomendamos o uso de vestuário apropriado e que se faça acompanhar de um reservatório 
com água. 

 A organização declina toda a responsabilidade, em caso de acidente, de negligência, ou de 
roubo de objetos e/ou valores, de cada participante. 

 Fica a organização, bem como quaisquer dos envolvidos na organização da prova, isentos 
de responsabilidade resultante dos atos acima descritos. 

6.1. SEGURO DESPORTIVO 

A Organização, de acordo com o Decreto-Lei nº 10/2009 de 12 de janeiro é possuidora 
de um seguro desportivo em que estão abrangidos todos os participantes. 

A entidade seguradora é a FIDELIDADE SEGUROS,  

 
Coberturas, Capitais Seguros e Franquias, por Pessoa Segura. 
 
 

Coberturas Capital Franquias 
 

Morte ou Invalidez Permanente 
por Acidente 

 
28.043€ 

 
- 

Despesas de Tratamento, 
Transporte Sanitário e 
Repartimento por Acidente 
 

 
4.487€ 

 
25€ por sinistro 

Despesas de Funeral por Acidente 
 

 
2.244€ 

 
- 

 

 

7. PERÍODOS DE INSCRIÇÃO E PREÇOS 

 

7.1. INSCRIÇÕES 
 

a) As inscrições para as diversas distâncias iniciam-se a 20 de dezembro de 2023 e encerram a 30 de 
Março de 2023 ou quando atingido o número máximo Õde atletas por distância. A opção de compra 
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da jersey está disponível até 30 de Março de 2023. 
As inscrições terão de ser feitas dentro dos prazos indicados, em formulário próprio online no site: 
www.trilho perdido.com 
O trilho perdido confirmará sempre a receção das inscrições recebidas e o seu respetivo pagamento 
através do email fornecido pelo atleta. 
 
A veracidade dos dados recebidos é da inteira responsabilidade do atleta inclusive para efeito de 
seguro. 

b) As inscrições serão efetuadas on-line no site www.trilhoperdido.com, e 
http://www.gcbarquinhense.pt , ou em locais físicos que a Organização designar. 

c) As inscrições estão limitadas a 750 participantes. 
d) O número limite de inscrições previsto pode ser alterado caso a organização decida neste sentido. 
e) Todos os participantes, ou encarregados de educação no caso de menores de 18 anos de idade, devem 

ler o regulamento previamente para que o ato de inscrição implique a aceitação plena dos seus 
termos. 

f) Almoços existem 3 opções:  
 Almoço no Restaurante “O Almourol”, limitado a 100 refeições  
 Almoço no Restaurante “Loreto” limitado a 250 refeições  
 Almoço Take Way limitado a 200 refeições 

 
g) No ato da inscrição os atletas terão a opção de escolher o almoço pretendido. O valor de cada refeição 

no restaurante “O Almourol” é de vinte euros (20 €) por atleta e de vinte e um euros por 
acompanhante. No restaurante “Loreto” o valor é de catorze euros (14 €) por atleta de quinze euros 
por acompanhante. O Almoço Take Way o valor é de onze euros (11€) por atleta e doze euros (12€) 
por acompanhante. 

h) A refeição será servida obrigatoriamente no restaurante escolhido pelo atleta. A refeição Take Way. 
i) O valor da inscrição no “14º PASSEIO/ MARATONA BTT – ALMOUROL À VISTA”, é de: 

Participação no evento - Donativo 16,50 € 

Neste valor da inscrição está incluído: 

 Lembrança; 

 Participação no evento; 

 Seguro de acidentes pessoal e de responsabilidade civil; 

 Abastecimentos sólidos e líquidos; 

 Apoio logístico; 

 Banhos quentes; 

 Disponibilidade de local para lavagem de bicicletas. 

 

Almoço Restaurante “O Almourol” – Donativo 20,00 € acresce ao valor da inscrição  

Os almoços são servidos na localidade de Tancos no restaurante “O Almourol” a cerca de 4 

Km do local do evento. 
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Neste valor está incluído: 

 Entradas mistas ( pataniscas bacalhau, azeitonas e salgadinhos) - na mesa 

 Sopa de feijão c/ couve ou creme legumes 

 Vitela em forno lenha com batatinhas e legumes no forno 

 Torta de chocolate 

 CAfé e bebidas - águas, refrigerante (manga laranja, vinhos Brancos, rosés e Tintos - 

(leves e maduros)  

 - não contempladas bebidas de capsula 

Almoço Restaurante” Loreto” – Donativo 14,00€ acresce ao valor da inscrição 

Os almoços são servidos na localidade de Vila Nova da Barquinha no restaurante “Loreto” 

junto ao local do evento. 

Neste valor da inscrição está incluído: 

 Pão, Azeitonas temperadas 

 Sopa  

 Pá de porco com arroz de cenoura e salada  

 Sobremesa  

 1 bebida 

 Almoço Take Way – Donativo 11,00€ acresce ao valor da inscrição entregue junto ao local do 

evento. 

Neste valor da inscrição está incluído: 

 Pão   

 Sopa de legumes  

 Carne Porco na Frigideira, arroz de cenoura, legumes salteados  

 1 sumo néctar (pack) + 1 água (1/2 litro) v 1 peça de fruta (laranja ou maçã) 

Acompanhantes 

Almoço VIP - Donativo 21,00 € 

Restaurante “Loreto” Donativo 15,00 € 
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Low Cost 11,00 € 

Neste valor da inscrição está incluído: 

 Almoço; 

 Atividade prevista para acompanhantes. 

Jersey do Evento – 20,00 € acresce ao valor da inscrição. 

Neste valor da inscrição está incluído: 

 Jersey; 

 

8. NOTAS IMPORTANTES 

- Não serão devolvidas taxas de inscrição; caso o atleta não possa comparecer na prova, 
deverá entrar em contacto com a organização até 15 de março de 2023 e solicitar que a sua 
inscrição passe para o ano      seguinte. 

- Nas inscrições regularizadas a troca de participante e a troca de percursos são aceites 
pela organização até dia 30 de março de 2023. Após esta data deixa de ser aceite qualquer 
alteração às inscrições devidamente regularizadas. 

- Os clubes são responsáveis por verificar através das listagens de inscritos se todos os seus 
atletas estão inscritos com o nome oficial do clube. 

- O nome do clube tem de ser coincidente para todos os atletas para poderem ser considerados 
da mesma equipa. 
- A alteração de percurso de maratona (60 Km) para passeio (40 Km) e vice-versa tem de ser 

regularizado com a alteração de inscrição. Não são classificados os participantes que terminem o 

percurso para a qual não estão inscritos.  

9. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 

- Banhos: 

Pavilhão da escola secundária Dona Maria II e piscinas municipais.  

-Em relação a dormidas existem na região várias ofertas de hotelaria. Ver site. 
No “event center” do evento existirá também serviço de bar durante todo o evento. 
 

 
10. CATEGORIAS E PRÉMIOS 

Os pódios a atribuir na Distância 60 Km – Maratona – 

Classificação Geral Masculina  
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Classificação Geral Feminina  

Escalões conformes regulamento Troféu BTT Ribatejo Norte -Maratonas 

Troféu BTT Ribatejo Norte 

Os pódios a atribuir na Distância Maratonas (60 Km) 

   - Sub-23/Elites – Atletas Masculinos com menos de 29 anos 

       - Veteranos M30 – Atletas Masculinos entre os 30 e os 34 anos 

       - Veteranos M35 – Atletas Masculinos entre os 35 e os 39 anos 

       - Veteranos M40 – Atletas Masculinos entre os 40 e os 44 anos 

       - Veteranos M45 – Atletas Masculinos entre os 45 e os 49 anos 

       - Veteranos M50 – Atletas Masculinos entre os 50 e os 54 anos 

       - Veteranos M55 – Atletas Masculinos entre os 55 e os 59 anos 

       - Veteranos M60 – Atletas Masculinos com mais de 60 anos 

- Elites Femininas* – Atletas Femininos com menos de 35 anos 

- Veteranas Femininas* – Atletas Femininos com mais de 35 anos 

Os pódios a atribuir na Distância 40 Km – Sprint – 

 Classificação Geral Masculina  

Classificação Geral Feminina  

Escalões conformes regulamento Troféu BTT Ribatejo Norte -Sprint 

Troféu BTT Ribatejo Norte - Sprint 

 - Taça da Juventude (Sub-18) – Atletas Masculinos com 18 anos ou menos. 

Nascidos depois de 2003 (inclusive) 

 - Sub-23/Elites – Atletas Masculinos com menos de 29 anos 

 - Veteranos M30 – Atletas Masculinos entre os 30 e os 34 anos 

 - Veteranos M35 – Atletas Masculinos entre os 35 e os 39 anos 

 - Veteranos M40 – Atletas Masculinos entre os 40 e os 44 anos 

 - Veteranos M45 – Atletas Masculinos entre os 45 e os 49 anos 
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 - Veteranos M50 – Atletas Masculinos entre os 50 e os 54 anos 

 - Veteranos M55 – Atletas Masculinos entre os 55 e os 59 anos 

 - Veteranos M60 – Atletas Masculinos com mais de 60 anos 

 - Elites Femininas – Atletas Femininos com menos de 35 anos 

 - Veteranas Femininas – Atletas Femininos com mais de 35 anos 

Para efeito de classificação e pontuação dos atletas nos escalões será considerada a idade 
que o atleta terá           a         31 de outubro da corrente época competitiva. 

Às categorias abaixo não serão atribuídos pódios. 

- Single speed* – Para atletas que alinhem em bicicletas sem mudanças, independente da idade 

- E-Bike* – Para atletas que alinhem em bicicletas tipo "E-bike", independente da idade 

  * Subcategoria, não sujeita a atribuição de classificação específica em cada evento e Jersey Final 
de Campeão. 

Não são classificados os participantes que terminem o percurso para a qual não estão inscritos. 

10.1. DEFINIÇÃO DATA, LOCAL E HORA ENTREGA PRÉMIOS 

14:00 – Entrega de Prémios local a designar. 
 

10.2. PRAZOS PARA RECLAMAÇÃO DE CLASSIFICAÇÕES 

Reclamações devem ser feitas até às 48 horas seguintes. Classificações são definitivas 72 
horas depois de findo este       prazo. O Júri de análise de reclamações deverá reunir sempre que 
possível no local da prova e integrar, estão presentes o Diretor de Prova e um representante 
dos atletas. 

 
11. INFORMAÇÕES 

11.1. COMO CHEGAR 

Informação a fornecer no site oficial do evento 

www.gcbarquinhense.pt 

11.2. ONDE FICAR 

Informação a fornecer no site oficial do evento 

www.gcbarquinhense.pt 
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11.3. LOCAIS A VISITAR 

Informação a fornecer no site oficial do evento 

www.gcbarquinhense.pt 
 
12. DIREITOS DE IMAGEM E PUBLICIDADE 

A entidade organizadora reserva-se ao direito exclusivo da exploração da imagem do evento 
“Almourol à Vista®” e dos registos audiovisuais e/ou fotográficos, assim como registos 
jornalísticos do evento. Qualquer projeto ou suportes publicitários produzidos para publicação 
devem obter o prévio consentimento da Organização. A aceitação do presente regulamento 
implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza utilizar a sua imagem para a difusão da 
prova em todas as suas formas de comunicação (rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, 
cartazes, meios de comunicação social, etc.) e que estas possam ser utilizadas de forma 
intemporal em qualquer ação publicitária, com o único fim de promoção e divulgação do evento. 
Cede também todos os direitos à sua exploração comercial e publicitária que considere 
oportuno executar, sem direito, por parte do participante/atleta, a receber qualquer 
compensação económica. 

 

13. PROTEÇÃO DE DADOS 

Os dados dos participantes indicados no formulário de inscrição serão registados pela entidade 
organizadora para efeitos de processamento no evento nomeadamente, seguradora, lista de 
inscritos, notícias e classificações. Todos os participantes podem exercer o seu direito de 
acesso, retificação ou anulação dos seus dados pessoais, enviando um e-mail para 
almourolavista@gcbarquinhense.pt    

 

14. COMUNICAÇÃO 

Consideram-se meios oficiais de comunicação e informação do “BTT Almourol à vista”, o Site: 
www.gcbarquinhense.pt na página no Facebook e AlmourolaVista@gcbarquinhense.pt 
O participante no evento deverá consultar periodicamente o Site e/ou a página do Facebook 
para se manter informado acerca de novidades ou possíveis alterações nos circuitos e respetivo 
Regulamento, bem como para consultar ou confirmar inscrições. 

 
15. APOIO E EMERGÊNCIA 

Haverá equipas de apoio, socorro e emergência (Bombeiros e GNR) para prestar os cuidados aos 
participantes que deles necessitem. 

 
16. NOTAS E ALTERAÇÕES 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO DO EVENTO 

O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores externos à organização: catástrofes 
naturais, greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de trânsito, 
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impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do governo, nova legislação e/ou 
agravamento da situação sanitária ou outras causas de força maior não imputável à organização. 

A organização declina a responsabilidade em caso de acidente, roubo dos objetos ou 
valores de cada participante nas suas viaturas. 

Os casos omissos ou duvidosos deste regulamento serão resolvidos pela direção da prova. 

Por decisão da Direção da prova, devido a condições climatéricas ou de outra natureza, o 
traçado da prova poderá ser alterado ou a prova suspensa e marcada nova data. 

O presente regulamento passará á sua versão definitiva em 01 de abril com informação técnica 
sobre os diferentes percursos e de caráter geral sobre o evento. 

 
Este evento é organizado pelo 

Grupo Cicloturismo Barquinhense 
 
 
 

 


