
REGULAMENTO

1. O 13º BTT Rota dos Besouros é organizado pela Associação Rota dos Besouros.

2. Poderão participar todas as pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. Aos menores

de 18 anos é exigida uma declaração de um encarregado de educação a autorizar a sua

participação, sem qualquer seguro da organização.

3. O 13º BTT Rota dos Besouros terá o percurso de 50Km e meia maratona de 30Km e

caminhada solidária “Vamos ajudar a Camila” com 10Km. Caso as condições climatéricas

sejam desfavoráveis, a organização poderá alterar o percurso informando os atletas antes

do início da maratona.

4. O 13º BTT Rota dos Besouros irá promover a classificação por escalões etários.

5. Durante o percurso haverá passagens em estradas com trânsito automóvel pelo que é

obrigatório o cumprimento das regras de trânsito.

6. É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado durante todo o percurso.

7. Todos os participantes maiores de 18 anos estão cobertos por um seguro de acidentes

pessoais e de responsabilidade civil. Considerando que muitos participantes já têm seguro

na atividade, é opcional na inscrição, assumindo estes toda a responsabilidade na sua

participação.

8. As inscrições podem ser efectuadas em www.besouros.com. O valor da inscrição é de

9,00€ para os participantes do sexo masculino e 6.00€ para participantes do sexo feminino.

A inscrição só É considerada válida após pagamento. O valor de almoço é de 8,00€

(opcional na inscrição). Os participantes podem fazer-se acompanhar no almoço-convívio.

O valor deste é de 12.00€. A opção de seguro de acidentes pessoais da organização,

acresce em 1€ o valor total de inscrição. Caminhada é de 6€ a reverter na totalidade para a

causa solidária

9. Encerramento das inscrições a 24-01-2019 ou quando atingirem o limite de participantes

para o evento, as inscrições/pagamentos posteriores a 20-01-2019 ficam sujeitas à

disponibilidade de brindes.

10. A organização do 13º BTT Rota dos Besouros limita o nº de atletas a 400 .

11. O valor da inscrição inclui: participação no 13º BTT Rota dos Besouros, reforços

alimentares ao longo do percurso, brindes, seguro desportivo opcional(maiores 18 anos) e

almoço-convívio (opcional).

12. Os percursos serão marcados com fitas sinalizadoras, placas e tinta. Serão disponibilizados

números de telemóvel para situações de apoio durante o percurso.

13. Para além dos postos de reabastecimento, existirão postos de controlo, sendo a sua

localização desconhecida dos participantes.

14. Qualquer comportamento anti-desportivo e/ou anti-ambiental será penalizado com a

desclassificação do participante.

http://www.besouros.com/

