
 

 

Regulamento Raid BTT da Junqueira 2018 

Data: 21 de Janeiro de 2018 (domingo) 

 

 

REGULAMENTO OFICIAL DE PROVA 

 

A Junta de Freguesia da Junqueira, Câmara Municipal de Vila do Conde, Clube de BTT 

Rompe Trilhos, Clube de BTT da Casa do Povo de Retorta e União Ciclista de Vila do 

Conde, são as entidades promotoras do evento “Raid BTT da Junqueira” regulado 

pelas seguintes normas. 

Aditamento ao Regulamento do Raid BTT da Junqueira, aprovado em reunião da 

direção a 15 de janeiro de 2018. 

1 - Para as inscrições validadas após a data de 15 de janeiro 2018, não está assegurada a 

entrega dos brindes no levantamento do dorsal no horário do secretariado da prova.  Os 

brindes estarão à disponibilidade dos inscritos em data posterior à prova. 

2 - A entrega de prémio monetário e/ou troféu só será feita aos escalões em que 

terminarem a prova pelo menos três atletas no respectivos escalão. Este ponto também é 

válido para o escalão das E-Bikes. 

3 - Os participantes dos escalões em que não hajam pelo menos 3 atletas inscritos, 

passam para o escalão superior. Exemplo: Inscreve-se apenas uma atleta no escalão 

“Veteranas 50”. Essa atleta faz o Raid no escalão “Veteranas 40” se nesse escalão 

houver pelo menos 3 atletas (incluindo a que veio do escalão “Veteranas 50”) e assim 

sucessivamente até haver pelo menos 3 atletas inscritos.  



 

Artigo Primeiro – Organização 

 

1.1 - Este evento, denominada por “Raid BTT da Junqueira ", se regerá pelas normas 

desportivas e técnicas aplicáveis pelo presente regulamento e por toda e qualquer outra 

regulamentação ou interpretação publicada pela organização como adenda ao 

regulamento e publicada até 10 dias antes da data de início da prova.  

1.2 - Os casos não previstos neste Regulamento, assim como todas as eventuais dúvidas 

originadas pela sua interpretação, serão analisados e decididos pela Organização da 

prova para interpretações de regulamentos. 

Artigo Segundo – Caracterização do evento 

 

2.1 - O raid é de cariz lazer ativo. Deste modo haverá registo dos tempos e ordem de 

chegada, sendo que os 3 primeiros classificados de cada escalão, premiados conforme 

Artigo 12º deste regulamento. 

 

2.2 - O Raid será composto por dois percursos. A opção do percurso a cumprir é 

efetuada no ato do preenchimento da inscrição on-line. 

 2.2.1 - Raid BTT com um percurso de aproximadamente 50 km com nível de 

dificuldade física e técnica média a alta. 

2.2.2 - Mini Raid BTT com um percurso de aproximadamente 30 km com nível 

de dificuldade física e técnica baixa a média; 

 

2.3 -  O percurso será feito predominantemente por trilhos florestais, caminhos agrícolas 

e estradas municipais. O trajeto é aberto a outros veículos, pelo que todos os 

participantes devem obrigatoriamente respeitar o código da estrada. 

 

2.4 - O percurso será devidamente marcado com recurso a fitas sinalizadoras, placas 

com indicações e marcações no chão. 

 

2.5 - A grelha de partida será organizada por “boxes” com o limite máximo de 100 

participantes em cada uma. A distribuição dos atletas pelas “boxes” será realizada em 

função da data da realização do pagamento.  

 

2.6 - Os percursos estarão divididos nas seguintes categorias masculino e feminino: 

2.6.1 - Categorias do Mini Raid 

 

Geral (masculino e feminino) 

Sub 20 (masculino e feminino) 16 a 20 anos 

Elites (masculino e feminino) 21 a 29 anos 

Master 30 (masculino e feminino) 30 a 39 anos 



Master 40 (masculino e feminino) 40 a 49 anos 

Master 50 (masculino e feminino) 50 a 59 anos 

 

2.6.2 - Categorias do Raid 

 

Geral (masculino e feminino) 

Sub 20 (masculino e feminino) 16 a 20 anos 

Elites (masculino e feminino) 21 a 29 anos 

Master 30 (masculino e feminino) 30 a 39 anos; 

Master 40 (masculino e feminino) 40 a 49 anos; 

Master 50 (masculino e feminino) 50 a 59 anos; 

 

2.7 - A prova será limitada a 600 participantes; 

2.8 - O local de partida e chegada de ambos os percursos é a Junta de Freguesia da 

Junqueira; 

2.9 - Os participantes terão obrigatoriamente de completar o Raid num tempo máximo 

de 06:00 horas, fechando o controlo de meta às 15:30 horas. 

2.10 - Em caso de abandono, o participante deve informar a organização, e proceder de 

acordo com as instruções da mesma. A organização não será responsabilizada por 

qualquer acidente ocorrido na via pública, durante a deslocação para o local de chegada, 

por outro caminho que não seja o marcado no Raid. 

2.11 - É permitido o uso de bicicletas elétricas (E-bikes), existindo uma categoria para 

este tipo de bicicletas com classificações, mas sem prémio monetário. Os participantes 

com E-Bikes só poderão inscrever-se no mini raid. 

 

Artigo Terceiro - Participantes 

3.1 - A prova é livre e aberta a todos os indivíduos, federados e não federados.  

3.2 - Poderão também participar indivíduos menores, com idade igual ou superior a 16 

anos (à data da prova).  

A participação de  indivíduos menores de idade (até 18 anos), está condicionada à 

apresentação de um termo de responsabilidade dos encarregados de educação a 

autorizar a sua participação. O documento pode ser solicitado à organização ou 

descarregado no site da prova em  www.raidbttjunqueira.wordpress.com 

 

Artigo Quarto – Inscrições 

 

4.1 - Todos os concorrentes abrangidos pelo artigo anterior que desejem participar na 

http://www.raidbttjunqueira.wordpress.com/


“Raid BTT da Junqueira " deverão efectuar a sua inscrição online através de 

formulário próprio devidamente preenchido. As inscrições deverão ser feitas através do 

site da Internet www.stopandgo.com.pt 

4.2 - Só serão consideradas inscrições válidas, depois do pagamento de 10€ por atleta 

através do multibanco com entidade referencia atribuídas a cada participante no acto de 

inscrição.  

4.3 - As inscrições devem ser efectuadas, impreterivelmente, até ao dia 15 de 

Janeiro de 2018. Após esta data só serão aceites inscrições depois de aprovadas pela 

Organização e mediante o pagamento de uma taxa adicional.  

  

4.4 - Após a data limite para inscrições o cancelamento da inscrição não dará lugar à 

devolução do valor pago.  

 4.5 - Valor da inscrição.  

 Até ao dia 07 de Janeiro 2018: Por atleta 10 € (dez euros); 

 De 08 a 15 de Janeiro 2018: Por atleta 15 € (quinze euros)  

Não haverá lugar a devolução dos valores pagos, em caso de desistência ou 

impedimento de participação. 

4.6 - A taxa de inscrição referida inclui o seguinte: 

 Participação na prova; 

 Cronometragem 

 Dorsal 

 Seguro de acidentes pessoais; 

 Segurança rodoviária;  

 Zona de reabastecimento;  

 Zona para lavagem de bicicletas 

 Acesso a balneários com banho quente;  

 Ofertas junto ao Kit de participante;   

 Documentação de prova 

 Lanche final (bifana e cerveja) 

 

Artigo Quinto - Interpretação e Jurisdição 

 

5.1 - Todos os atletas, ao preencherem a sua Ficha online de Inscrição, aderem, sem 

restrições, ao presente Regulamento.  

 5.2 - Todos os Anexos e Aditamentos ao presente Regulamento, que a Organização 

entender publicar, terão força de lei, do mesmo modo que o Regulamento.  

5.3 - À Organização do “Raid BTT da Junqueira " não poderá ser imputada qualquer 

responsabilidade no que respeita a acidentes e suas consequências, quer tenham sido 

causados pelos concorrentes, quer hajam sido estas as vítimas, quer provenham ou não 

http://www.stopandgo.com.pt/


do veículo participante. Do mesmo modo não lhe será imputada qualquer 

responsabilidade, quanto às consequências de infracção às leis, regulamentos e códigos 

em vigor, a qual deverá ser suportada pelos infractores.  

 5.4- À Organização da “Raid BTT da Junqueira " não poderá ser imputada qualquer 

responsabilidade no que respeita a qualquer incidente/acidente ocorrido com o atleta 

resultante do seu estado de saúde ou condição física.  

 5.5 - Todas as dúvidas sobre a interpretação do Regulamento e demais casos 

relacionados com a prova, serão analisadas e decididas pela Organização. A 

Organização reserva-se o direito de aplicar sanções, que poderão ir até à 

desclassificação ou exclusão da prova, a qualquer concorrente que não respeite à letra o 

espírito do presente Regulamento, ou que, por qualquer forma, prejudique o bom nome, 

imagem e prestígio da prova ou de qualquer dos seus promotores. Nenhuma 

responsabilidade poderá ser imputada aos Organizadores por eventuais prejuízos que de 

uma decisão deste tipo possam advir. 

  

Artigo Sexto – Identificação 

 

6.1 - Ao inscreverem-se no “Raid BTT da Junqueira " é atribuído ao atleta um número 

de identificação. 

6.2 - Será fornecido a todos os Participantes um frontal para a Bicicleta com o número de 

participante. O frontal deve estar sempre visível ao longo da prova.  

6.3 - Ao longo do percurso existirão postos de controlo, com localização desconhecida 

dos participantes. Só será atribuído tempo de prova aos atletas que realizem todos os 

postos de controlo.  

  

Artigo Sétimo - Publicidade e Imagem 

 

7.1 - Os concorrentes são livres de captar imagens fotográficas e vídeo do evento.  

7.2 - Os concorrentes podem afixar no seu vestuário pessoal ou da sua equipa de 

assistência, na bicicleta e capacete, inscrições publicitárias de marcas, produtos ou 

empresas, com as quais habitualmente colaborem. 

7.3 - A Organização da prova, respectivos Patrocinadores e as entidades que colaboram 

na organização deste evento desportivo, reservam-se o direito de utilizar livremente em 

todos os países e sob todas as formas, a participação dos Concorrentes, assim como os 

resultados por eles obtidos. A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografado pela 

organização do evento e jornalistas para posterior aproveitamento publicitário. Os 

participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem, deverão 

notificar a organização. Caso contrário, estarão automaticamente a autorizar o uso em 

qualquer tempo, independente de compensação financeira ou de qualquer outra 



natureza. 

 

Artigo Oitavo - Programa da Prova 

 

Dia 20 de Janeiro 2018 - Sábado 

 Abertura do secretariado no local da prova, para levantamento da Documentação 

da prova entre as 15:00h e as 18:00h. 

Dia 21 de Janeiro 2018 - Domingo 

 Abertura do secretariado no local da prova às 7:30 horas. 

 Encerramento do secretariado no local da prova às 8:30 horas. 

 A partir das 9:00 horas os atletas deverão passar pelo local de controlo, para 

controlar e colocar-se na grelha de partida.  

 Briefing Final para os concorrentes às 9:15 horas no local da partida. 

 A partida para a prova será dada às 9:30 horas. 

 Entrega de Prémios a partir das 13:30 horas no local da partida. 

 

Artigo Nono - Controlo de Tempos 

 

9.1 - Cada atleta receberá um frontal com chip electrónico para colocar na bicicleta que 

será utilizado no controlo electrónico de tempos.   

9.2 - A prova terá uma linha de meta, onde estão colocados os sensores para a 

classificação electrónica.   

9.3 - Existirão zonas de controlo ao longo do percurso, podendo os controladores obrigar 

os atletas a parar. 

  

Artigo Décimo - Recursos 

 

10.1 - Só serão aceites recursos escritos, entregues no Secretariado Oficial, durante o 

decorrer da prova ou até 30 minutos após a chegada do interessado.  

10.2 - Recursos sobre as classificações, até 30 minutos após sua divulgação.  

10.3 - Os recursos devem conter informação precisa que suporte o recurso, incluindo a 

descrição do incidente, testemunhas, nomes e contactos, e a assinatura do responsável 

pela apresentação do recurso.  

10.4 – O recurso apresentado, terá de ser acompanhado de caução no valor de 50,00€, 



 

Artigo Décimo Primeiro – Equipamento 

 

1.1 - Cada atleta em prova deverá levar capacete, homologado para a prática de 

ciclismo, e colocado correctamente. Caso um atleta se desloque no circuito com o 

capacete mal colocado poderá ser parado pela organização e obrigado a colocar o 

capacete correctamente. Os atletas que se desloquem montados ou a pé no circuito 

deverão ter sempre o capacete colocado.  

 11.2 - Os atletas devem levar água e comida que achem necessária para a prova. A 

água, comida e assistência poderão ser fornecidos a qualquer atleta por outros 

elementos externos á prova, o local será indicado pela organização e estará 

identificado.  

 

Artigo Décimo Segundo – Prémios 

 

12.1 - Os prémios são atribuídos por atleta e intransmissíveis e só serão entregues aos 

concorrentes que se apresentem pessoalmente na cerimónia de distribuição, a decorrer 

no pódio junto à zona de meta. Os premiados que não estejam presentes nesta 

cerimónia, perderão o direito aos prémios que lhes estiverem destinados, sem que, por 

isso, se verifique qualquer alteração, quer na classificação, quer nos prémios destinados 

aos restantes concorrentes. 

12.2 - Os três primeiros classificados de cada categoria (Raid e Mini Raid), deverão 

estar presentes na cerimónia de entrega de prémios e respeitar todas as regras e 

procedimentos referentes ao mesmo.  

Haverá prémios monetários para os 3 primeiros classificados da geral do raid e do mini 

raid masculino e feminino: 

 

Raid : 

1º classificado: 75,00€ 

2 º classificado: 50,00€ 

3º classificado: 25,00€ 

 

Mini Raid: 

1º classificado: 50,00€ 

2 º classificado: 30,00€ 

3º classificado: 20,00€ 

 

que caso seja considerado improcedente, reverterão para Instituição de caridade a 

designar.  



No Raid e Mini Raid serão entregues troféus individuais aos três primeiros classificados 

das seguintes categorias: 

 Geral (masculino e feminino) 

 Sub 20 (masculino e feminino) 

 Elites (masculino e feminino) 

 Master 30 (masculino e feminino) 

 Master 40 (masculino e feminino) 

 Master 50 (masculino e feminino) 

 E-bikes (apenas para o Mini Raid) 

  

 

 

Artigo Décimo Terceiro - Seguros 

 

13.1 - Os participantes no Raid BTT da Junqueira ficam segurados durante o período de 

realização da prova pela Apólice de Acidente pessoais a anunciar oportunamente. 

 

Artigo Décimo Quarto - Cancelamento de Prova 

 

14.1- O evento e prova desportiva poderão ser cancelados em virtude de força maior,  

designadamente por razões atmosféricas que impeçam a sua realizam ou por razões de  

segurança. 

 

14.2 - A organização poderá cancelar a prova a qualquer momento, caso se verifique  

algum impedimento técnico ou infra-estrutural aos quais seja alheia. 

 

14.3 - Em caso de cancelamento o valor das inscrições será devolvido em singelo num  

período máximo de 30 dias após a data prevista para a realização da prova. Em 

circunstância alguma os participantes inscritos poderão reclamar qualquer 

indemnização. 

 

 

Junqueira  

Novembro 2017 

A Comissão organizadora 


