DIVISÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS INTEGRADOS – DESPORTO
XV JOGOS DESPORTIVOS

BTT
NORMAS ESPECÍFICAS

1. DATA, HORA E LOCAL
A prova disputa-se em data, hora e local a definir posteriormente em função das coletividades
inscritas, que em prazo conveniente serão dados a conhecer às coletividades através do calendário
das provas.
2. PARTICIPAÇÃO
A prova destina-se a jovens e adultos, cujas idades se encontrem dentro dos escalões etários abaixo
referidos, quer sejam do sexo masculino ou feminino.
3. ESCALÕES
ESCALÃO
IDADE
SENIORES
+ 50 anos
MASTER 40 40/49 anos
MASTER 30 30/39 anos
ELITES
19/29 anos
JUNIORES
17/18 anos
CADETES
15/16 anos
JUVENIS
13/14 anos
INICIADOS
11/12 anos
INFANTIS
9/10 anos
BENJAMINS
7/8 anos
PUPILOS
5/6 anos
NB: Os atletas que pretendam inscrever-se em um escalão superior podem realiza-lo, não o inverso.
4. INSCRIÇÃO
A inscrição na prova de BTT é efectuada online na plataforma alojada em https://www.cmcastrodaire.pt/ criada para o efeito.
5. DORSAIS
Os Dorsais serão distribuídos no local da prova, 30 minutos antes do início da mesma.
6. EQUIPAMENTO
Os participantes necessitam de equipamento flexível, de bicicleta e capacete (uso obrigatório), sendo
este (material) da total responsabilidade dos participantes.
A não utilização do capacete implica a exclusão da prova.
7. REGRAS
Serão desclassificados os atletas que no decorrer da Prova prejudiquem intencionalmente os outros
concorrentes, que alterem o percurso, recebam apoio, etc.
Cada coletividade poderá inscrever um número ilimitado de atletas.
Haverá apenas classificações individuais.
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O Júri da Prova será constituído pelos responsáveis da associação organizadora com o apoio do(s)
Técnico(s) de Desporto da Câmara Municipal de Castro Daire.
Toda a Organização Técnica obedecerá aos Regulamentos em vigor fixados superiormente para
Provas Oficiais, cabendo ao Júri da Prova zelar pelo seu cumprimento.
8. CLASSIFICAÇÃO
Serão classificados os atletas mediante o sexo e a faixa etária, respeitando os escalões referidos
anteriormente.
9. PRÉMIOS
De acordo com o Regulamento Geral, a atribuir aos três primeiros classificados de cada escalão e
sexo.
Estes serão entregues no final das provas.
10. CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.
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