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REGULAMENTO
PASSEIO ROTA DA ÁGUA

NOTA INTRODUTÓRIA
Os atletas participantes no Passeio “A Rota da Água” são abrangidos por este
Regulamento Particular
1.Organização – O presente regulamento tem por objecto o evento organizado
pelo Clube Xelb e adopta a denominação de “Rota da Água”, realizando – se no dia
11 de Maio de 2014. Os Participantes devem conhecer o presente regulamento da
prova e comprometem-se a aceitá-lo na íntegra.
2. Tipo De Prova –
- Meia Maratona – 55 km
- Passeio – 35km
3. Percurso – O percurso será comum até aos ±15 km. Após esta distância a Meia
Maratona terá percurso distinto. A partida será cerca das 09.00 com local de
concentração, partida na Praça Almuthamid, e a chegada será no parque da Fissul
em Silves.
Todas as distâncias são de andamento livre e terão o percurso marcado na sua
totalidade com setas, fitas, cal no percurso e símbolos que indicam o sentido da
corrida.

Segundo estabelecido em cada percurso, os pontos de reabastecimento serão
respectivamente:
Passeio familiar – km ±15 (ZA1) e final.
Meia - Maratona – km ±15 (ZA1); km ± 30 (ZA2) e final.
Nas zonas de assistência será fornecido abastecimento líquido e sólido.
Os participantes que queiram desistir de completar o percurso escolhido devem
informar a organização da desistência, utilizando o n.º disponível no dorsal.
Durante o percurso existirão diversos postos de controlo, não sendo a sua
localização conhecida dos participantes.
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4. Inscrições – As inscrições são efetuadas no site Pedalar. Poderão participar
pessoas de ambos os sexos. A participação máxima será de 400 participantes. No
acto de inscrição o participante fica obrigado a seleccionar um percurso.
As inscrições encerram no dia 8 de Maio de 2014.O valor das inscrições é de 7,00€
por participante com ou sem almoço. Para acompanhante o valor é de 4,00€,tendo
estes últimos que proceder também a inscrição.
Aos menores de 18 anos será exigida uma declaração que terá de ser assinada
pelo encarregado de educação ou tutor. Não serão aceites inscrições para além do
limite de última hora.
No valor da inscrição está incluído:


Participação no passeio



Reabastecimentos sólidos e líquidos;



Placa bicicleta;



Seguro de acidentes pessoais;



Banhos – Piscinas Municipais de Silves;



Lavagem de bicicletas;



Almoço de confraternização - Porco no espeto – Fissul Silves;



Brinde alusivo ao evento.

5. Secretariado –

- 11/05/2014 - das 07.00 -08.30h no espaço Águas do Algarve, Praça Almuthamid,
Silves. A confirmação de participantes termina no máximo 30 minutos antes do
início da prova.
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6. Programa

07h00
08h30
08h45

Abertura secretariado
Encerramento de secretariado
Briefing

09h00
13h00
14h00

Partida
Inicio Almoço convívio
Cerimónia entrega de prémios

7.Segurança – É obrigatório o uso de capacete, bem como a colocação da placa do
dorsal na dianteira da Bicicleta. Não é permitida a presença de participantes no
local de concentração sem o capacete. Estando o percurso aberto ao movimento de
outros veículos, todos os participantes deverão respeitar as regras de trânsito.
Todos os participantes estão cobertos por seguro de acidentes pessoal. Qualquer
acidente ou incidente que ocorra durante a prova é da responsabilidade dos
participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro, funcionando este
apenas em caso de acidente.
A prova dispõe de equipa médica e socorro, bem como acompanhamento ao longo
de todo o percurso com veículos motorizados da organização.
8. Classificação – Na Meia Maratona e passeio serão estabelecidos postos de
controlo (CP) sendo a sua localização desconhecida para os atletas, pelo que se
alerta de que os participantes deverão seguir o percurso correcto. Só aos atletas
que tenham efectuado todos os postos de controlo será atribuída classificação. Não
serão controlados tempos, apenas classificações por ordem de chegada.
9. Prémios – São atribuídos troféus aos três primeiros classificados individuais,
masculinos e femininos, de ambos os percursos.
10. Cerimónia Prémios - A cerimónia terá lugar no final da prova, realizando-se
durante o almoço.
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11.Penalizações- Todos os praticantes deverão ter presente que a modalidade do
BTT é amante da natureza e pelo facto, não devem desrespeita-la. Qualquer
desrespeito registado pela organização levará a que haja uma punição ao atleta, de
desclassificação podendo ir até ao impedimento de participar nas próximas
iniciativas organizadas pelo Clube Xelb.

12 - Casos Omissos - Os casos omissos neste regulamento ou qualquer outro
assunto que seja verificado no decorrer do passeio são da inteira responsabilidade
da organização, cabendo aos mesmos a sua resolução
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