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REGULAMENTO
Artigo Introdutório
A prova XCR CIDADE DE FÁTIMA 2017 – 3H/2H Resistência BTT é uma iniciativa da associação
FÁTIMA BTT CLUBE – Anjos da Pedra.

Artigo 1º
ORGANIZAÇÃO
1. O FÁTIMA BTT CLUBE, enquanto entidade organizadora do XCR CIDADE DE FÁTIMA 2017 –
3H/2H Resistência BTT define como objetivos promover, estimular e incentivar a utilização da
bicicleta enquanto meio de transporte alternativo, não poluente, saudável, e como instrumento
lúdico-desportivo que permite o contacto direto com a natureza.

Artigo 2º
PARTICIPANTES
1. O XCR CIDADE DE FÁTIMA 2017 – 3H/2H Resistência BTT é aberto a todos os indivíduos, não
sendo necessário qualquer tipo de licença desportiva.
2. Os atletas podem inscrever-se individualmente, nos seguintes escalões:
2 HORAS RESISTÊNCIA
Juniores Masculinos – dos 16 aos 18 anos
Juniores Femininos – dos 16 aos 18 anos
3 HORAS RESISTÊNCIA
Sub-23 – dos 19 aos 22 anos
Elites – dos 23 aos 29 anos
Masters A – dos 30 aos 39 anos
Masters B – dos 40 aos 49 anos
Masters C – dos 50 anos em diante
Senhoras – dos 19 anos em diante
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(1) Todos os atletas com menos de 18 anos terão de se fazer acompanhar por um termo de
responsabilidade devidamente assinado pelo encarregado de educação, assim como
cópia do BI/Cartão de cidadão do mesmo.
(2) Poderão ser aceites atletas com idade inferior, desde que Federados e com Seguro
próprio.
O Termo de responsabilidade encontra-se online no site: www.trilhoperdido.com

Artigo 3º
INSCRIÇÕES
1. Os atletas que desejem participar no XCR CIDADE DE FÁTIMA 2017 – 3H/2H Resistência BTT,
deverão inscrever-se online a partir do site: www.trilhoperdido.com onde se encontra
Formulário disponível para o efeito.
2. O valor de cada inscrição é o seguinte: 12,50€
3. O pagamento da inscrição deverá ser feito através de pagamento via multibanco ou
homebanking. Após realizar a inscrição, será enviado um e-mail com referência multibanco para
realizar pagamento.
4. A referência gerada é válida por 3 dias. A organização reserva o direito de remover da lista de
inscritos todos os registos de inscrição não pagos após esgotarem-se os 3 dias de validade da
referência para pagamento.
5. A taxa de inscrição referida, inclui o valor da inscrição, frontal, seguro, troféus, banhos, reforço
de percurso (águas e fruta), lavagem de bicicletas, brindes e controlo de tempos por empresa
especializada.
6. A data limite para pagamento e aceitação de inscrições será até ao dia 11 de Outubro de
2017 às 23:59h ou logo que seja atingido o número de 200 atletas inscritos.
Alertamos que o valor da inscrição não será devolvido, com exceção dos cancelamentos de
inscrição com uma antecedência de 8 dias ao dia do evento, ou seja, até dia 07 de Outubro de
2017 às 23:59h.
7. Qualquer pedido de devolução do valor da inscrição feito após esta data não será tido em
conta.
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Artigo 4º
PERCURSO
1. O circuito tem cerca de 5,5Km em trilhos circundantes ao Estádio Papa Francisco na
cidade de Fátima.
2. Mais informações como o ‘track’ e ‘Perfil Altimétrico’ serão divulgados oportunamente
na página do FÁTIMA BTT CLUBE no Facebook em www.facebook.com/fatimabttclub

Artigo 5º
JURISDIÇÃO
1. Todos os participantes, ao enviarem a sua ficha de inscrição devidamente preenchida,
aderem, sem restrições, ao presente regulamento.
2. Todas as dúvidas sobre a interpretação do regulamento e demais casos relacionados
com o XCR CIDADE DE FÁTIMA 2017 – 3H/2H Resistência BTT, serão analisadas e
decididas pela Entidade Organizadora.
3. A organização do XCR CIDADE DE FÁTIMA 2017 – 3H/2H Resistência BTT, reserva o
direito de aplicar sanções, que poderão ir até à desclassificação ou exclusão do evento,
a qualquer atleta que não respeite o presente regulamento, ou que por qualquer forma
prejudique o bom nome, imagem ou prestígio do XCR CIDADE DE FÁTIMA 2017 – 3H/2H
Resistência BTT. Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada à Entidade
Organizadora por eventuais prejuízos que de uma decisão deste tipo possa advir.
4. Todos os Anexos e Aditamentos ao presente Regulamento, que a organização entender
publicar, terão força de lei, do mesmo modo que o Regulamento.
5. À organização não poderá ser imputada qualquer responsabilidade no que respeita a
acidentes e suas consequências, quer tenham sido causados pelos participantes, quer
tenham sido estes as vitimas, quer provenham ou não do veículo do participante. Do
mesmo modo não lhe será imputada qualquer responsabilidade, quanto às
consequências de infração às leis, regulamentos e códigos em vigor, a qual deverá ser
suportada pelos infratores.
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6. A organização não é responsável pelo estado de saúde dos participantes e alerta para o
facto de se tratar de uma manifestação desportiva que requer cuidados específicos de
preparação física e psicológica pelo que manifesta esta preocupação a todos os
inscritos.
7. Todas as dúvidas sobre a interpretação do Regulamento e demais casos relacionados
com a prova serão analisadas e decididas pela Comissão Organizadora.
8. À organização ser-lhe-á permitido negar a participação na prova de todo e qualquer
interessado que esteja sob alçada disciplinar, ou suspenso de provas oficiais por motivos
anti-desportivos, ou outros.
9. o seguro tem uma franquia de 50€ assumida pelo atleta.

Artigo 6º
IDENTIFICAÇÃO
1. Ao inscreverem-se no XCR CIDADE DE FÁTIMA 2017 – 3H/2H Resistência BTT é
atribuído aos concorrentes um número frontal que os atletas ficam obrigados a afixar
na frente da bicicleta. Este frontal é intransmissível.
2. O atleta compromete-se a usar corretamente o chip de identificação que lhe será
atribuído antes do início da prova, e de acordo com as instruções prestadas pela
empresa de controlo de tempos. Da mesma forma, o atleta compromete-se a devolver
o chip à empresa no final da prova, ficando sujeito a uma coima de 100€ caso não
devolva o referido chip.

Artigo 7º
PUBLICIDADE E IMAGEM
1. Os concorrentes são livres de captar imagens fotográficas e vídeo do evento.
2. Os concorrentes podem afixar no seu vestuário pessoal, na bicicleta e capacete, qualquer
inscrição publicitária de marcas, produtos ou empresas.
3. A organização do XCR CIDADE DE FÁTIMA 2017 – 3H/2H Resistência BTT, respetivos
patrocinadores e as entidades que colaboram na organização deste evento desportivo,
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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 estes obtidos.

4. A prova pode ser gravada em vídeo e/ou fotografada pela organização do evento e jornalistas
para posterior difusão nos meios tidos como oportunos.
5. Os atletas que tiverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem, deverão notificar
previamente a Entidade Organizadora. Caso contrário, estarão automaticamente a autorizar o
uso da sua imagem.

Artigo 8º
PROGRAMA
1. SABADO - 14 de Outubro de 2017
16:00h
17:30h
17:30h
17:55h
18:00h
21:00h
22:00h

- Abertura do Secretariado
– Encerramento do Secretariado
– Abertura do Controlo 0 / Concentração Atletas no ponto de partida
- Briefing
- Partida
- Final da prova
- Entrega de Prémios

* Pede-se aos atletas que estejam com alguma antecedência junto do ponto de partida, para
proceder à colocação dos respetivo "chips" da cronometragem (tempos e voltas), nas bicicletas.
2. O início e final da prova serão assinalados com aviso sonoro, na linha de meta. Apenas serão
contabilizadas as voltas que sejam completadas após o aviso sonoro final.

Artigo 9º
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
1. Os atletas não poderão parar nos 150 metros que antecedem a linha de meta.
2. A prova terá duração de 3h:00m:00s tendo início às 18:00h e encerra 21:00h ou logo que o
tempo termine.
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3. Quem entrar na última volta antes desse tempo poderá faze-lo, não sendo desclassificado por
isso. De referir que para a classificação:
a. Os atletas que não poderão entrar no percurso caso passem na meta após as 3h de
prova.
b. Todos os atletas/equipas têm uma classificação com exceção dos que não alinham da
partida, desclassificados ou todos os que informem a organização da sua desistência.

4. A posição de cada participante será determinada pelo maior número de voltas dentro do
tempo limite e com evidências de ter passado em todos os Postos de Controlo.
5. Em caso de paragem da prova ou anulação desta pela organização, devido a razões de força
maior que não permitam a sua continuação em condições de segurança mínimas, que
representem perigo para os participantes, o Diretor de Prova poderá decidir pelo seu término a
uma determinada hora.
6. Os resultados oficiais provisórios começarão a ser processados imediatamente após
conclusão da prova.
7. Os resultados oficiais finais sairão posteriormente na página Facebook do FÁTIMA BTT CLUBE
e no site da empresa contratada para a cronometragem em www.trilhoperdido.com
8. Se o atleta não levar chip, por algum motivo, não será considerado como classificado e desse
modo não terá resultado.

Artigo 10º
COMPORTAMENTO
1. Os atletas que seguem montados nas bicicletas terão precedência sobre atletas que levem a
bicicleta à mão. Os atletas que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se junto à
berma direita e sem nunca bloquear o caminho.
2. Os atletas que se preparam para ultrapassar deverão dar indicação vocal da sua passagem
(esquerda), o atleta que ultrapassa deverá ter os cuidados para não provocar acidente.
3. A utilização de atalhos ou a saída do percurso num ponto e a entrada noutro ponto distinto
leva à desclassificação do atleta.
4. A assistência no percurso pode ser prestada por outros atletas em prova. No caso da
assistência própria, esta apenas se pode instalar no ponto a definir pela organização.
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Artigo 11º
EQUIPAMENTO
1. Cada participante deverá levar capacete, homologado para a prática de ciclismo e colocado
corretamente. Caso um participante se desloque no percurso com o capacete mal colocado
poderá ser parado pela organização e obrigado a colocar o capacete corretamente. Os atletas
que se desloquem a pé, no circuito, deverão ter sempre o capacete colocado.
2. Cada participante é responsável pela utilização de roupa e outro equipamento, adequado às
condições meteorológicas previstas e adequado à prática do BTT.
3. É obrigatório a utilização de Luz à frente e aconselhável atrás como complemento a segurança
dos participantes.

Artigo 12º
ABASTECIMENTO
1. A organização colocará 1 ponto de abastecimento no percurso o qual terá sempre água e
fruta, e outras iguarias que irão variando com o decorrer da prova.
2. Os atletas podem ter o abastecimento próprio que entendam como oportuno para o XCR
CIDADE DE FÁTIMA 2017 – 3H/2H Resistência BTT. Os atletas que recebam assistência própria
devem colocar-se de forma a não obstruir a passagem de outros concorrentes.

Artigo 13º
PRÉMIOS
1. Serão entregues os seguintes prémios:
3 HORAS RESISTÊNCIA (GERAL MASCULINOS)
- 1º Classificado: Troféu
- 2º Classificado: Troféu
- 3º Classificado: Troféu
- 4º Classificado: Diploma
- 5º Classificado: Diploma
3 HORAS RESISTÊNCIA (GERAL FEMININOS)
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- 1ª Classificada: Troféu
- 2ª Classificada: Troféu
- 3ª Classificada: Troféu
- 4ª Classificada: Diploma
- 5ª Classificada: Diploma
3 HORAS RESISTÊNCIA (Restantes Escalões)
- 1º Classificado: Medalha
- 2º Classificado: Medalha
- 3º Classificado: Medalha
- 4º Classificado: Diploma
- 5º Classificado: Diploma
2 HORAS RESISTÊNCIA (Juniores Masculinos)
- 1º Classificado: Medalha
- 2º Classificado: Medalha
- 3º Classificado: Medalha
- 4º Classificado: Diploma
- 5º Classificado: Diploma
2 HORAS RESISTÊNCIA (Juniores Femininos)
- 1ª Classificada: Medalha
- 2ª Classificada: Medalha
- 3ª Classificada: Medalha
- 4ª Classificada: Diploma
- 5ª Classificada: Diploma
MELHOR EQUIPA
- 1ª Classificada: 1 Caixa de Vinho
- 2ª Classificada: 4 Garrafas de Vinho (0.75cl)
- 3ª Classificada: 4 Garrafas de Vinho (0.375cl)
- 4ª Classificada: Diploma
- 5ª Classificada: Diploma

2. Os prémios são pessoais e intransmissíveis e só serão entregues aos concorrentes que se
apresentem pessoalmente na cerimónia protocolar, sob pena de perderem 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.
3. Aos premiados que não estejam presentes na referida cerimónia, é da sua inteira
responsabilidade contactar a Organização nos 30 dias subsequentes no sentido de agendar data
e hora para entrega dos prémios, ficando à responsabilidade do atleta vir buscar o(s) prémio(s).
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4. Os primeiros classificados de cada categoria deverão estar presentes para a cerimónia de
entrega de troféus e respeitar todas as regras e procedimentos referentes ao mesmo.

Artigo 14º
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS
1. Para ser considerada EQUIPA e entrar na CLASSIFICAÇÂO POR EQUIPAS esta tem de
conter no mínimo 4 atletas. Dos atletas de cada equipa apenas os quatro melhores
atletas dessa equipa serão considerados na classificação final.

2. Para a CLASSIFICAÇÂO POR EQUIPAS não é considerado qualquer tipo de escalão
individual, sendo que todos os escalões pontuam da mesma forma.
3. Para ser considerado EQUIPA, os atletas inscritos têm de conter o respetivo nome
escrito da mesma forma. Por exemplo FATIMA BTT CLUB é diferente de Fátima Btt Club.
É portanto, responsabilidade dos atletas inscreverem corretamente o nome da equipa
aquando da sua inscrição.

Artigo 15º
CONCENTRAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA PROVA
1. Concentração dos atletas será junto à linha de partida situada no Estádio Papa Francisco
(Estádio Municipal de Fátima) (Coordenadas: 39º36’11.161”N – 8º39’47.349”W).
2. Após a realização da prova, os atletas poderão usufruir dos balneários para os banhos
no Estádio Papa Francisco.

A Comissão Organizadora

