REGULAMENTO
Pelos Trilhos da Maria da Fonte XII
Introdução
O Pelos Trilhos da Maria da Fonte, passeio de BTT, organizado desde 2005 pela
Associação de Cicloturismo BTT Maria da Fonte (associação desportiva sem fins lucrativos,
registada na Conservatória do Registo Comercial de Braga, com o número de identificação
fiscal – 508 894 220) está de regresso ao calendário nacional de BTT para a sua incrível 12ª
edição a 13 de Março de 2016.
Seguindo a irreverência e espírito aventureiro, não competitivo e de amizade do BTT
Maria da Fonte, o Pelos Trilhos da Maria da Fonte XII será um percurso caracterizado com
subidas que exigem o máximo de energia aos participantes usufruindo de toda a energia da
geografia do Minho. Naturalmente o percurso do passeio contempla descidas electrizantes
naquele que é considerado a fonte dos singletracks pela revista nacional - Bike Magazine. O
passeio permite ainda que os ciclistas conciliem a prática de desporto, com a contemplação do
património do concelho da Póvoa de Lanhoso e paisagem natural do Minho.
Com este espírito, no dia 13 de Março de 2016, a Póvoa de Lanhoso, receberá, pelo
12º ano consecutivo, centenas de praticantes de BTT para o passeio - Pelos Trilhos da Maria
da Fonte, evento com a marca de confiança da melhor revista da especialidade Bike Magazine
que desde 2005 se desloca à Póvoa de Lanhoso para também usufruir dos trilhos.
O Pelos Trilhos da Maria da Fonte é caracterizado por ser um passeio de BTT único,
autêntico e que aproxima os participantes à cultura, fortalecendo a identidade local.
As inscrições estão abertas no endereço electrónico em,
http://www.bttmariadafonte.com sendo este o único meio possível para a realização da
inscrição.
A linha de apoio ao participante é o bttmariadafonte@gmail.com ou via facebook https://www.facebook.com/bttmariadafonte
A Associação de Cicloturismo BTT Maria da Fonte, com o apoio dos parceiros
oficiais, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, esperam a presença de um elevado número
de praticantes de BTT de todo o país. Os ciclistas darão vida à Póvoa de Lanhoso, engalanada
para acolher os romeiros das Festas de S. José 2016, e animar, com respeito pelos valores
ambientais e do desporto sociável os trilhos de montanha do concelho.
Póvoa de Lanhoso, Janeiro de 2016

Diretrizes/recomendações
1. O lema do passeio de BTT, Pelos Trilhos da Maria da Fonte, é: " Pedalar é a paixão que
nos move ".
2. O passeio para bicicletas de todo o terreno, é organizado pela Associação de
Cicloturismo BTT Maria da Fonte, e adota a denominação de Pelos Trilhos da Maria da Fonte.
3. O percurso em linha decorrerá em caminhos rurais e trilhos do concelho da Póvoa
de Lanhoso e áreas envolventes, com a extensão de aproximadamente 40 quilómetros,
estando o percurso aberto ao movimento de outros veículos, pelo que todos os
participantes deverão respeitar as regras de trânsito, os usos e costumes locais e o
ambiente natural.
4. Os participantes poderão completar o Pelos Trilhos da Maria da Fonte num tempo máximo
de 7 horas.
5. Para evitar que os participantes completem o Pelos Trilhos da Maria da Fonte fora do prazo
das 7 horas mencionados no ponto anterior, a Organização encaminhará todos os
participantes mais atrasados que ain da se encontrem no percurso para um trajeto
alternativo(direto) ao final do passeio. A Organização também terá ao dispor viaturas de
apoio para transportar todos aqueles que não consigam finalizar pelos seus próprios meios o
passeio.
6. O passeio será marcado com placas, com a designação do BTT e fitas sinalizadoras
em toda a sua extensão.
7. A Organização, como referido a cargo da Associação de Cicloturismo BTT Maria da
Fonte, não usará qualquer elemento químico na sinalização do percurso, tais como tintas e
sprays.
8. Podem participar betetistas e cicloturistas de ambos os sexos a título individual.
9. Todos os atletas farão parte do escalão único independentemente da idade ou sexo.

10. De acordo com o espírito inerente à génese do Pelos Trilhos da Maria da Fonte não serão
entregues prémios pelas posições de chegada.
11. De acordo com o espírito inerente à génese do Pelos Trilhos da Maria da Fonte não serão
atribuídos tempos de conclusão do passeio aos participantes.
12. Serão sorteados diversos produtos entre os participantes betetistas que completem o
Pelos Trilhos da Maria da Fonte, independentemente da distância percorrida ou do tempo em
que concluíram o passeio de BTT.
13. As inscrições serão aceites entre as datas anunciados no site da internet da associação
(http://www.bttmariadafonte.com). No processo da inscrição, os participantes terão que
fornecer informações importantes para a aceitação da inscrição, designadamente o nome
completo, número do bilhete de identidade/cartão de cidadão ou passaporte, bem
como data de nascimento, morada e contactos válidos.
14. Cada participante, independentemente de pertencer a alguma Associação, Grupo
Desportivo, Clube ou outra coletividade terá de preencher o formulário de inscrição.
15. A inscrição realiza-se apenas e só via internet, particularmente na página eletrónica da
Associação de Cicloturismo BTT Maria da Fonte em http://www.bttmariadafonte.com.
16. As inscrições terão os seguintes valores: 10,00 euros para inscrições com direito a
participação no passeio/reforço alimentar a meio do percurso/oferta promocional/sorteio
de brindes/seguro e assistência, o valor de 15,00 euros com direito a participação no
passeio/oferta

promocional/reforço

alimentar

a

meio

do

percurso/sorteio

de

brindes/seguro/assistência e almoço.
17. Os pagamentos serão efetuados via Terminal Multibanco/Pagamento de Serviços até
ao dia anunciado no site já referido nos pontos 13 e 15.
18. As inscrições só serão validadas após pagamento, e não serão aceites inscrições de
última hora. As inscrições liquidadas fora do prazo, não serão aceites.
19. O endereço de correio eletrónico (bttmaridafonte@gmail.com) funcionará somente
para prestar informações/esclarecimentos aos participantes e nunca para inscrições.

20. Os contactos telefónicos a divulgar são de elementos da Direção da Associação de
Cicloturismo BTT Maria da Fonte e apenas podem ser usados para prestar
informações/esclarecimentos aos participantes e nunca para inscrições.
21. Apenas os elementos da Direção da Associação de Cicloturismo BTT Maria da Fonte
podem dar informações/esclarecimentos aos participantes, não se responsabilizando a
Organização pelas informações fornecidas por terceiros.
22. Os banhos terão lugar nas instalações da Escola EB 2 e 3 Gonçalo Sampaio no centro
da Vila da Póvoa de Lanhoso e nas piscinas municipais ou pavilhão gimnodesportivo
conforme disponibilidade das infra-estruturas.
23. O almoço será servido na cantina da Escola EB 2 e 3 Gonçalo Sampaio no centro da
Vila da Póvoa de Lanhoso.
24. O secretariado, para entrega do frontal e respectivo brinde promocional, terá lugar na
Escola EB 2 e 3 Gonçalo Sampaio no centro da Vila da Póvoa de Lanhoso e estará aberto
no horário conforme anunciado no site já referido nos pontos 13 e 15.
25. O nº de frontal atribuído é aleatório de acordo com a ordem de inscrição e o
controle será efetuado pelo nº do BI/CC ou passaport. Aos menores de 18 anos será
exigida declaração dos pais ou encarregados de educação a autorizar a sua participação.
26. Só será permitida a participação no passeio aos participantes que disponham de um
frontal numerado fornecido pela Organização.
27. É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado durante todo o percurso.
28. Todo o comportamento antidesportivo, antiético e que atente contra a integridade de
terceiros, do património cultural e natural implicará que seja convidado pela Organização a
abandonar o passeio Pelos Trilhos da Maria da Fonte.

29. Os participantes estarão c o b e r t o s p o r u m seguro de acidentes pessoais no Pelos
Trilhos da Maria da Fonte com as coberturas mínimas previstas pelas entidades seguradoras
para eventos desta natureza.
30. Se o participante pretender ativar o seguro fornecido pela Organização, é da sua inteira
responsabilidade o pagamento do valor da franquia imposta pela entidade seguradora caso
exista.
31. O percurso é considerado de elevada exigência técnica e física que exige cuidados
redobrados aos participantes. Ciclistas sem experiência em BTT são aconselhados a não
participar.
32. O percurso desenrola-se em terreno montanhoso, com pedra e água o que o torna
escorregadio em determinadas localizações. A atenção e cuidado dos betetistas é exigida.
33. A Organização (Associação de Cicloturismo BTT Maria da Fonte) não se responsabilizará
por acidentes ocorridos no decurso do passeio quando estes resultem da negligência
ou desrespeito dos betetistas e do presente regulamento.

A Associação de Cicloturismo BTT Maria da Fonte

