Raid BTT Serra de Monchique 2009
Regulamento

 A prova é organizada pelo Clube BTT Monchique, sendo denominada de Raid
BTT Serra de Monchique ‘09, e será realizado no dia 25 de Outubro de 2009.
 O Raid não possui caris competitivo para os participantes da variante de lazer,
como tal não serão contabilizados tempos para esta categoria.
 O Raid terá um percurso com uma distância de aproximadamente 60 km,
estando o mesmo aberto à passagem de outros tipos de veículos, pelo que
todos os participantes devem respeitar as regras de circulação em vias
públicas, tendo especial atenção nos cruzamentos de algumas vias principais,
embora nessas mesmas travessias irão estar membros da organização.
 A abertura do secretariado no dia do Raid é as 7h30 no Heliporto Municipal.
(agradecemos que cada grupo/equipa nomeei um representante para fazer o levantamento
dos dorsais, senhas de almoço e oferta de participante, para envitar confusão e atraso da
partida).

 Partida 9h Heliporto Municipal.
 Será realizado um sorteio de vário material antes da partida junto ao
secretariado.
 Antes da partida oficial, será realizado um percurso em asfalto até ao KM 0,
em que todos os participantes deverão seguir a risca as indicações da
organização.
 O percurso será marcado com placas e fitas sinalizadoras bem como
marcações no asfalto em toda a sua extensão, tendo os participantes que
respeitar as ordens dadas pela organização.
 Haverá 2 abastecimento durante o percurso para reabastecimentos de
líquidos e sólidos, que será distribuído nos locais indicados pela organização
(+ou- de 15 em 15 Kms), haverá também alguns pontos de água espalhados
pelo percurso.
 O prazo limite para efectivação das inscrições será o dia 21 de Outubro de
2009.
 O valor das inscrições é:
- 8€ Raid;
- 10€ Raid + Seguro;
- 15€ Raid + Almoço;
- 17€ Raid + Almoço + Seguro.
 As inscrições são limitadas a 300 participantes.
 Não serão aceites inscrições a menores de 14 anos.

 Os participantes com idades inferiores a 18 anos só poderão participar
mediante a apresentação do termo de responsabilidade devidamente
preenchido e assinado pelos pais ou encarregado de educação (à parte a ficha
de inscrição).
 Meios de Inscrição:
- Directamente aos membros da Organização;
- Por e-mail: bttmonchique@sapo.pt;
- Por fax: 282912992 (Junta de Freguesia de Monchique);
- Nas lojas: Torrado Bike Portimão;
- Bike Zone de Portimão e Faro.
 Meios de Pagamento:
- Transferência Bancária - NIB: 003504890000807530013 e envio de
comprovativo da transferência para bttmochique@sapo.pt;
- Envio de cheque/dinheiro para: Clube BTT Monchique – Meia Viana –
8550-307 Monchique;
- Entrega de dinheiro aos elementos da organização ou nas lojas
indicadas anteriormente.
 As inscrições só serão validas após confirmação do pagamento.
 No valor da Inscrição está incluído:
- Almoço;
- Dorsal;
- Seguro de Acidentes Pessoais para quem optar por inscrição com
seguro (o seguro é obrigatório para quem não tem seguro da federação);
- Dorsal;
- Lembranças;
- Banhos;
- 2 Abastecimentos durante o percurso e pontos de água;
- Acesso ao sorteio de vários prémios antes da partida simbólica.
 Todos os participantes serão obrigados a ter seguro, seja ele da federação ou
da prova. Os participantes que não tiverem seguro da federação serão
obrigados a optar por uma inscrição com seguro de prova. Participantes que
apresentem falsos números de federado com o intuito de iludir a organização,
serão responsabilizados por qualquer acidente que lhes possa acontecer ou
que possam provocar a outros participantes, poderão também ver as suas
inscrições rejeitadas em futuros eventos realizados pelo Clube BTT
Monchique.
 Todos os participantes serão identificados com um dorsal fornecido pela
organização no qual estará o número de telemóvel da organização e dos
bombeiros (é aconselhável levar o telemóvel), o dorsal deve estar sempre visível na
dianteira da bicicleta.
 Dorsais:
- Branco: competição masculina;
- Rosa: competição feminina;
- Verde-claro: lazer;

 É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado durante todo o
percurso. (É aconselhado o uso de luvas por uma questão de protecção e conforto).
 Antes da partida, será realizado um brefing por um elemento da organização
para relembrar alguns dados importantes sobre o Raid e regras fundamentais
a cumprir.
 Toda a conduta considerada anti-desportiva e/ou anti-ambiental implicará a
exclusão do infractor e a impossibilidade de se inscrever em futuras edições
do evento.
 Qualquer acidente que ocorra no decorrer do percurso é da responsabilidade
dos praticantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. Este
seguro cobre os riscos resultantes do acidente sofrido durante a actividade.
 Todos os participantes, sujeitam-se à aceitação do presente regulamento.
 Os casos omissos serão resolvidos pela organização.
 A organização reserva o direito de alteração do presente regulamento para
bom funcionamento do Raid.

