
Troféu BTT Eurocidade Chaves- Verin 

 

Regulamento 

 

Artigo 1.º 

Âmbito 

 

O presente regulamento rege o Troféu BTT Eurocidade Chaves- Verin, organizado sob a égide da 

Casa do Pessoal do Hospital de Chaves (Portugal) e pelo BTT Clube de Verin (Espanha), apoiados 

pelo projeto Eurocidade Chaves-Verin e respetiva Câmara Municipal de Chaves e Município de 

Verin. 

 

Artigo 2.º 

Objetivos 

 

O troféu de BTT Eurocidade Chaves-Verin, tem como objetivo principal promover o intercâmbio 

desportivo e gastronómico enquadrado no projeto Eurocidade  Chaves-Verin.  Este troféu é uma 

prova aberta na vertente de ciclismo todo o terreno, podendo participar atletas federados e 

atletas não federados. No final haverá entrega de troféus aos três primeiros lugares de cada 

categoria e na geral aos primeiros três lugares da prova de Maratona e Meia Maratona, 

conforme regulamento do artigo seguinte. Será também atribuído troféu especial a todos os 

participantes do Passeio Guiado por forma a promover esta modalidade. 

 

Artigo 3.º 

Definição 

 

1. Os percursos devem estar programados com as seguintes distâncias: Passeio no máximo 20 

KM com o mínimo de dificuldade possível, a Meia-Maratona com a distância máxima de 45 

KM e a Maratona com a distância máxima de 65KM. 

 

2. O troféu é aberto a todos os participantes com e sem licença desportiva válida para o 

ano em curso da F.P.C./U.V.P. ou da Real Federação Espanhola de Ciclismo, que 

manifestem interesse em participar mediante inscrição e pagamento antecipado de 

acordo com o organizador. 

 



 

3. Haverá divisão de categorias da seguinte forma:  

- Femininos >14 anos 

- Infantil - até aos 13 anos 

- Júnior - 14 a 17 anos 

- Master 18 – 29 anos 

- Master 30 – 39 anos 

- Master 40 – 49 anos 

- Master 50 – 50 anos 

- Master > 60 anos 

 

4. Está impedida a participação na Maratona das classes: Femininos >14 anos, Infantil, 

Júniores e Master>60 anos. Na Meia Maratona está impedida a participação da classe 

Infantil. 

 

5.  O Troféu Eurocidade Chaves-Verin é constituído por duas provas, a 6.ª Rota de BTT 

CPHC a realizar-se a 24 de Abril de 2016 em Chaves (Portugal) e a 9.ª Marcha Val de 

Monterrey a 22 de Maio em Verin (Espanha). No futuro poderão ser incluídas mais 

provas para este troféu. 

 

Artigo 4.º 

Organização Geral do Percurso e Segurança 

 

1. O percurso deverá ser sinalizado de forma explícita, utilizando os símbolos 

regulamentares para a sinalização das provas da BTT, preferencialmente com placas e 

fitas sinalizadoras e/ou spray biodegradável. Por questões ambientais, é dever do 

organizador no prazo máximo de 7 dias retirar toda a sinalização.  

 

2. Os participantes não devem poluir o ambiente, nomeadamente com plásticos 

resultantes de alimentação e outro tipo de objetos não biodegradáveis. O organizador 

poderá desclassificar atletas que não cumpram este critério. 

 

3. O percurso deve ser reconhecido previamente pelos respetivos municípios e institutos 

que regulamentem a conservação da natureza. 

 

4. Deverá ser disponibilizado pelo organizador, com um mínimo de 7 dias de antecedência, 

track GPS dos percursos, em formato KML, TCX ou GPX. 

5. Deverá existir contactos SOS nas Dorsais e ou tiras de controlo que identificam cada 

atleta. 

 

6. Nos percursos deve haver, pelo menos, um abastecimento sólido para a Meia Maratona 

e dois para a Maratona, além de vários abastecimentos líquidos, cuja localização deverá 



ser fornecida antecipadamente aos participantes, tal como outra informação relevante 

para a segurança da prova e gestão do esforço. 

 

7. Deve existir articulação prévia com as autoridades locais de segurança pública de fora a 

garantir a segurança durante a partida/chegada e nos pontos mais críticos de passagem 

de estradas e/ou cruzamentos durante o percurso. 

 

8. Deve existir articulação com equipas de socorro e ou emergência médica nos pontos 

mais críticos do percurso. 

 

9. Os participantes que optarem por se inscrever como possuidores de licença ou seguro 

desportivo, assumirão eles e sua seguradora, todos os incidentes pessoais e de 

terceiros que se vierem a verificar. 

 

10. Para os participantes que não têm qualquer tipo de seguro a organização 

contratualizará obrigatoriamente uma apólice de acidentes pessoais e uma apólice 

contra terceiros. 

 

11. Só estarão abrangidos por seguro os participantes com inscrição paga e com dorsal 

identificativo. 

 

 

Artigo 5.º 

Inscrições e Organização Geral do Troféu  

 

 

1. As inscrições para o troféu devem fazer-se online nos respetivos websites dos 

organizadores: www.cphospitalchaves.pt e www.bttverin.com 

2. Os participantes poderão inscrever-se de acordo com o definido no artigo 3.º, nos 

percursos de Maratona, Meia Maratona ou Passeio Guiado. 

3. Existirá a modalidade de inscrição com e sem almoço. 

4. A inscrição na primeira prova num tipo de percurso obriga a que na prova seguinte 

seja cumprido o mesmo percurso também, caso contrário os participantes podem ser 

desclassificados. 

5. Os participantes obrigatoriamente tem que comprovar o pagamento das inscrições 

atempadamente até ao 3.º dia anterior à prova. Dependendo da decisão do 

organizador, poderão ser aceites inscrições e pagamentos posteriores, mas com 

agravamento de preços e apenas para atletas com seguro desportivo. 

6. Os participantes serão identificados no dia da prova com Dorsais plásticas, numeradas 

da seguinte forma:  

- Femininos >14 anos  (Dorsal 001 a 099) 

- Infantil - até aos 13 anos (Dorsal 100 a 199) 



- Júnior - 13 a 17 anos (Dorsal 200 a 299) 

- Master 18 – 29 anos (Dorsal 300 a 499) 

- Master 30 – 39 anos (Dorsal 500 a 699) 

- Master 40 – 49 anos (Dorsal 700 a 799) 

- Master 50 – 50 anos (Dorsal 800 a 899) 

- Master > 60 anos (Dorsal 900 a 999) 

 

7. As dorsais da primeira prova devem ser guardadas para a segunda prova, cabendo aos 

participantes o cuidado de as levarem consigo. Os atletas que só façam a segunda 

prova terão uma nova Dorsal. 

8. Existiram várias zonas de controlo de passagem durante o percurso, incluindo o controlo 

zero que será feito antes da partida. Para o efeito será utilizada uma tira de controlo 

que será entregue aos inscritos com pagamento confirmado. 

 

 

Artigo 6.º 

 

Organização do Secretariado e partida 

 

1. A entrega das dorsais, brindes, lembranças e tiras de controlo poderá ser feita 

antecipadamente nas sedes dos respetivos clubes, ou no próprio dia no secretariado, a 

partir das 7:30h. 

2. A organização da entrega de dorsais e tiras de controlo será feita por classes. 

3. Existirá uma secção para os participantes que que se inscreveram mas que não 

regularizaram o pagamento. Será cobrada uma taxa de 2€. Só depois do pagamento 

poderão levantar a dorsal e a tira de controlo. 

4. As inscrições no próprio dia serão limitadas e decididas ou não pelo organizador. Os 

participantes devem obrigatoriamente levar consigo o cartão de cidadão/bilhete de 

identidade e ou licença desportiva. 

5. As dosais depois de entregues na primeira prova são de uso comum, devendo os 

atletas guardar e levar para a segunda prova. O esquecimento de levar a dorsal 

limitará a logística e poderá inviabilizar a classificação do atleta. 

6. Na partida deverá haver quatro boxes de partida, desfasada a ordem de partida por 2 

minutos: 

- Primeira Box: participantes da Maratona 

- Segunda Box: participantes da Meia Maratona Master 18 – 29 anos e Master 30 – 39 anos 

- Terceira Box: participantes da Meia Maratona Master 40 – 49 anos, Master 50 – 50 anos, 

Master > 60 anos, Júnior 14 a 17 anos e Femininos>14 anos. 

- Quarta Box: participantes do Passeio Guiado. 



5. A partida será dada às 9:00h devendo os participantes circular com precaução nos 

primeiros quilómetros, e nunca ultrapassando o guia que acompanha (Moto ou carro), até 

quando estes derem instrução que o podem fazer. Quem o fizer será desclassificado. 

 

 

Artigo 7.º 

 

Chegada à Meta e Contagem de Tempos 

 

1. Em cada prova na chegada à meta serão contabilizados os tempos de todos os 

atletas e serão verificados os postos de controlo. Em caso de falta de algum ponto 

de controlo os atletas serão desclassificados. 

2. Os tempos serão disponibilizados logo que possível nos respetivos websites online 

dos clubes organizadores. 

 

Artigo 8.º 

 

Entrega de Troféus 

 

1. A atribuição dos Troféus BTT Eurocidade Chaves-Verin será apenas feita aos 

participantes que participarem e concluírem as duas provas deste troféu. 

2. O critério par a atribuição do Troféu será a soma dos tempos das duas provas. 

3. A entrega de Troféus será feita em pódio para o efeito, durante o almoço da segunda 

prova, quem não estiver presente pode solicitar à organização a entrega posterior do 

Troféu. 

4. Serão atribuídas medalhas aos primeiros três classificados de cada categoria da 

Maratona e Meia Maratona, de acordo com o artigo 3.º. 

5. Serão entregues Taças aos três primeiros classificados da geral na Maratona e Meia 

Maratona. 

6. Serão atribuídas medalhas a todos os participantes da Categoria Infantil do Passeio 

Guiado. 

7. Será atribuída medalha ao participante com mais idade. 

8. Serão emitidos diplomas de participação, com a classificação e tempo total, aos atletas 

que terminarem as duas provas. Este diploma será enviado ao e’mail providenciado 

aquando as inscrições. 


