
 

 

 

 

REGULAMENTO 

“I Passeio BTT AMCR Fonte Grada” 

 

Organização 

 

O “I Passeio BTT AMCR Fonte Grada ” realiza-se a 15 de Maio de 2022 

e será organizada pela associação AMCR Fonte Grada. 

Inscrições 

 

As inscrições já se encontram abertas em 

https://apedalar.pt/eventos# e encerram no dia 9 de Maio de 2022 

até as 23h59m, sendo o valor da inscrição 10 rodas e almoço podendo 

ser para atletas ou acompanhantes, no valor de 5 rodas. 

Validação da Inscrição 

 

Só serão consideradas válidas após o pagamento e confirmação do 

mesmo. 

Aos menores de 18 anos será exigido um Termo de responsabilidade 

assinado pelos pais/tutores a autorizar a participação no evento. 

 

Os atletas inscritos têm direito a abastecimento, lembranças, dorsais, 

seguro, banhos, lanche no final da prova e prémios para os 3º 

primeiros classificados masculinos e femininos dos vários escalões. 

 

 



 

Secretariado 

 

O secretariado funcionará:  

- 14 de Maio na Associação de AMCR Fonte Grada entre as 15h e as 

18h. 

- 15 de Maio no complexo desportivo da Tapadinha (Campo de Futebol) 

das 7h as 8.45h 

 

A cada atleta está destinado um dorsal com um número e nome que 

devera ser colocado antes das 9h (hora que será dada a partida) e não 

poderá ser retirado até ao fim do passeio (meta).  

 

 

 



 

 

Almoço 

O almoço será Porco no Espeto e haverá pulseiras para quem no 

momento da inscrição tenha feito menção e pagamento do mesmo. 

(Inclui Porco no espeto á descrição e 2 senhas para bebidas) 

Bebidas extra e sobremesas serão pagas à parte. 

 

 

Percurso 

 

O passeio terá início às 09:00 horas, junto ao campo de futebol. Onde 

se encontrará localizado o secretariado e os parques de 

estacionamento para o evento. 

O Passeio é composto por um percurso de aproximadamente 40km de 

dificuldade média. 

 

O atleta fica obrigado a usar capacete. Caso se verifique a ausência do 

mesmo, em caso de acidente, tanto a agência seguradora como a 

organização não se responsabilizam pelos danos causados. 

Os atletas que queiram desistir de completar o percurso escolhido 

devem informar a organização da sua desistência, para tal devem 

utilizar o número de telemóvel que consta no dorsal ou avisar 

pessoalmente a organização nas zonas de abastecimentos do percurso. 

Para um processo de localização mais fácil deve ainda manter-se no 

local e aguardar pelo carro de apoio.



 

Seguro 

 

A organização terá obrigatoriamente que enviar para a seguradora a 

listagem dos atletas inscritos para o evento até ao dia 10 de Maio de 

2022. 

Fotos e Vídeos 

 

Cada participante autoriza após feita a inscrição no evento, autoriza a 

partilha de imagens e vídeos por parte da organização ou de terceiros, 

e da mesma forma a sua prestação desportiva no quadro do mesmo 

ou sob forma derivada desta prova em todos os suportes publicitários 

ou meios de comunicação em Portugal, e ainda por qualquer meio 

conhecido ou desconhecido atualmente. 

 

Chegada/Entrega Prémios 
 
 

Na zona de chegada os atletas terão direito a um lanche (bolos secos, 

fruta e hidratação). Posteriormente será feita a entrega de prémios 

logo que se encontrem reunidas condições. 

 

Casos extra regulamento 
 

Os casos/informações fora deste regulamento serão debatidas após 

os mesmos e resolvidos com a direção da AMCR Fonte Grada. 

 

Presidente AMCR Fonte Grada 

Hugo Silvestre 



 


