
Regulamento 

 

Organização 

• A 5ª Edição do BTT ROTA DAS ESTEVAS é uma organização do Grupo Desportivo Serrano, 

associação que visa promover o interior Algarvio através da organização de eventos de 

carater lúdico, cultural e desportivo. 

Percursos e Classificações 

• Esta edição tem três percursos: Nível 1 de 18km; Nível 2 de 40km; Nível 3 de 70km. 

• O percurso de Nível 1 será um Passeio Familiar Guiado por elementos do Grupo 

Desportivo Serrano, não existindo qualquer marcação. 

•  Os outros dois níveis são de Andamento Livre, e estão marcados por fitas do Loulé 

Concelho brancas, e setas azuis a indicar as mudanças de direção. 

• Haverá três abastecimentos, um abastecimento para o Nível 1, dois Abastecimentos 

para o Nível 2 e três Abastecimentos para o Nível 3. 

• Existirá contagem de tempos para os Níveis 2 e 3. Os tempos retirados na chegada só 

serão considerados validos, se todos os postos de controlo vierem devidamente picados 

no dorsal. Os mesmos poderão estar em qualquer sítio do percurso. 

• A classificação será publicada após a chegada de todos os participantes do Nível 2 e Nível 

3. 

• Existe Prémios para os três primeiros classificados, do Nível 2 e Nível 3 

 

Inscrições 

• As inscrições encontram-se abertas a partir do dia 16 de Janeiro de 2014, e terminarão 

no dia 14 de Abril de2014. 

• Todas as inscrições serão geridas pela empresa “A Pedalar”, no site www.apedalar.com  

• Qual duvida sobre inscrições deve ser retirada para o email geral@apedalar.com  

• O valor das inscrições são os seguintes: 

1. Sócios c/ Almoço - 11€ 

2. Sócios s/ Almoço – 5€ 

3. Não Sócios c/ almoço – 12€ 

4. Não Sócios s/ almoço – 6€ 

5. Acompanhantes – 7€ 

Crianças até aos 8 anos com inscrição gratuita 

• No valor da inscrição está incluído: 

1. Seguro de Acidentes Pessoais 

2. Abastecimentos Sólidos e líquidos 

3. Apoio Logístico 



4. Acesso à Balneários 

5. Lavagem para Bicicletas 

6. Lembrança 

• Os participantes menores de Idade (até 18 anos), deverão de entregar o Termo de 

Responsabilidade, que está disponível no nosso site www.apedalar.com  

• As inscrições são limitadas a 300 participantes 

Segurança 

• Obrigatório o uso de capacete durante todo o percurso 

• Cumprir as regras de Trânsito, onde houver cruzamento com estradas, abertas à 

circulação de ouros veículos, pois poderá em alguns não existir a presença de membros 

da ORGANIZAÇÃO. 

• Existe Ambulância de socorro aos participantes em caso de acidente 

• Existirá veículos de Apoio em caso de Avaria (Carrinha Vassoura), Moto a percorrer 

percurso a verificar a marcação. 

• Todos os participantes, tem de ter as bicicletas em bom funcionamento, e levar algumas 

ferramentas em caso de avia, e camaras de ar e bomba. 

AVISA-SE OS PARTICIPANTES QUE É OBRIGATÓRIO O USO DO TELÉMOVEL, PARA 

CONTACTO EM CASO DE EMERGENCIA. 

 

Programa 

 Dia 19 de Abril de 2014 

• 07:15 – Abertura do Secretariado 

• 8:45 – Encerramento do Secretariado 

• 8:50 – Briefing aos participantes 

• 9:15 – Inicio passeio (participantes nível 2 e 3) 

• 9:25 – Inicio Passeio Familiar 

• 12:00 – Prevista chegada do primeiro participante do nível 3 

• 12:30 – Início do Almoço 


