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V Maratona – 80 km Vinhas BTT  
 

6º Prova Taça Nacional XCM 
 

13/09/09 
 

REGULAMENTO PARTICULAR 
 

Organização 
 
01 - A prova organizada pela Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila 
Cantanhedense é denominada de V Maratona – 80 Km Vinhas BTT   e será efectuada no dia 
13 de Setembro de 2009 
 

Percursos 
 
02 – Perfis dos Percursos:  
 
Nível 1 – V Maratona – 80 km Vinhas BTT – 6ª Prova da Taça Nacional XCM 2009 
Descrição : Exigente em termos físicos e técnicos 
 
Nível 2 – Meia Maratona  - 40 km Vinhas BTT 
Descrição: Dificuldade física e técnica intermédia 
 
Nível 3 – Passeio Familiar 20 km Vinhas BTT 
Descrição: Fácil em termos físicos e técnicos 
 
 

Participantes  
 
03 - Podem participar pessoas de ambos os sexos. 
 
04 - A idade mínima de participação é de 6 anos.  
 
05 - Os participantes com idade igual ou inferior a 18 anos, só poderão participar nos níveis  2 
e 3, de acordo com as normas da UCI. 
 
06 - Aos menores de idade é obrigatória a entrega de um termo de responsabilidade assinado 
pelo Encarregado de educação, juntando cópia do Bilhete de Identidade do participante e 
Encarregado de Educação. 
 
07 - A participação na 6 ª Prova da Taça de Portugal XCM , será limitada a atletas federados 
na Federação Nacional de Ciclismo do seu país, portadores de licença válida, com idade 
superior ou igual a 19 anos. 
 
08 - Todos os participantes não federados com idade superior ou igual a 19 anos poderão 
participar no Nivel 1 - V Martona das Vinhas 80 Kms inscritos na categoria de Promoção. Os 
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participantes que integrem a Classe de Promoção devem respeitar todos os regulamentos 
aplicados aos atletas federados, devendo ter em atenção os seguintes aspectos: 
 
09 – Controlos de passagem e controlo de chegada – Nível  1 
Controlo de Passagem:  Os corredores que passem em qualquer posto de controlo com mais 
de 1h e 30 m de atraso em relação ao primeiro classificado da Categoria Feminina Federada, 
serão desclassificados e aconselhados a seguir por caminho alternativo para o local de partida. 
 
Controlo de Chegada:  O controlo de chegada encerra 1h 30 m depois da chegada da primeira 
classificada da Categoria Feminina Federada. Todos os atletas que terminem a prova depois 
do controlo encerrado, serão colocados na grelha de classificação por ordem de chegada como 
atletas não classificados. 
 
 

Logística do Percurso 
 
10 - A partida para a V Maratona 80 km Vinhas BTT será dada às 10h 30m. 
 
11 - O local da partida (local da concentração) e da chegada será no Largo da Camara 
Municipal Cantanhede - Cantanhede.  
 
12 - Os desvios de nível estão assinalados com placas indicativas. 
 
13 - Os percursos estão integralmente marcados com placas e fitas sinalizadoras. 
 
14 - Por razões de segurança os participantes do Nível 1 (Categoria de Federados e 
Promoção) serão os primeiros a partir. Passados cinco minutos depois da partida destes será 
dada a partida dos participantes no Nível 2. Os participantes do Nível 3 terão a partida cinco 
minutos depois do Nível 2. 
  
15 - O nível 3 não será cronometrado. Só os níveis 1 e 2 terão extracção de tempos. 
 
16 - O Trajecto em linha decorrerá em caminhos rurais e trilhos no concelho de Cantanhede e 
regiões limítrofes, estando o percurso aberto ao movimento de outros veículos, pelo que todos 
os participantes deverão respeitar as regras de trânsito. Devem ainda ter em especial atenção 
os cruzamentos e travessias de estradas principais e secundarias circulando nestas o mais a 
direita possível. 
 
17 - Existirão Pontos de Controlo (CP) em locais desconhecidos dos atletas para os Níveis 1 e 
2. Só serão atribuídos tempos e ordem de chegada aos participantes que terminem o percurso 
e que tenham passado por todos os controlos. 
Para os participantes no Nível 2 existirá um  Controlo de Partida (controlo 0) que é obrigatório e 
abrirá as 09h:30m. 
 
18 - O Passeio | Maratona e Meia Maratona terão as seguintes zonas de assistência (ZA): 

 
- Nível 1 – km 20, km 40 e km 60 
 
- Nível 2 – km 20 e km 30 
 
- Nível 3 – km 10 
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19 - Nas zonas de assistências serão fornecidos abastecimento líquido (água) e abastecimento 
sólido (fruta, barras energéticas e bolos secos). 
 
00 - Por razões de segurança e de ordem logística, todos os participantes deverão terminar a V 
Meia Maratona Vinhas BTT num tempo limite de 5 horas. 
 

 
Segurança  

 
20 - É obrigatório usar o capacete devidamente colocado durante todo o percurso. 
 
21 - Não será permitida a entrada no local da partida a quem não apresentar capacete. 
 
22 - Ao longo de todo o percurso existirão diversos veículos (todo o terreno, ambulâncias, 
motos e automóveis) devidamente identificados como Organização para o acompanhamento e 
apoio necessários. 
 
23 - O Evento dispõe de equipa médica e de socorro. 
 
24 - Serão disponibilizados números de contacto de telemóvel da organização, para os 
participantes poderem utilizar solicitando ajuda a organização 
 
 

Seguros - Participantes Federados 
 
25 - Os participantes da Categoria de Federados Masculinos e Femininos estão cobertos por 
um Seguro de Acidentes Pessoais da Companhia de Seguros Victória, Apólice nº 10299254 . 
 
26 - As coberturas e capitais da Apólice nº 10299254  de Acidentes Pessoais são os seguintes:  
 
Morte ou Invalidez Permanente: 25.000,00 € 
Despesas de Tratamento: 5.000,00 €  
Despesas de Funeral no valor de 2.500,00 €.  
 
27 – Este seguro de Acidentes Pessoais Apólice nº 10299254  tem as seguintes franquias  por 
sinistro: 
Fora da Rede UNIMED 
Sinistro com Fisioterapia: 100,00 € por sinistro 
 
Sinistro sem Fisioterapia: 50,00 € por sinistro 
 
Dentro da Rede UNIMED 
 
Isentos de Franquias e quaisquer pagamentos 
 
28 – Os participantes da Categoria de Federados Masculinos e Femininos estão cobertos por 
um Seguro de Responsabilidade Civil da Companhia de Seguros Victoria, Apólice 
nº10299270. 
 
29 - As coberturas e capitais da Apólice nº 10299270  de Responsabilidade Civil são os 
seguintes:  



Regulamento Particular – V Maratona – 80 Km Vinhas BTT / 6ª Prova Taça Nacional XCM  2009 

 

4 Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedende – Apartado 31 -3064-909 

Cantanhede www.scc.pt – mail:geral@scc.pt – Telef: 231 423186 – Fax: 231 429936 

 

Capitais e Coberturas:  
Danos Corporais:1.200.000,00 € 
Danos Materiais:    600.000,00 € 
Protecção Jurídica 
 
30 - Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer do percurso é da 
responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco e capital coberto pelo 
respectivo seguro. As coberturas destes seguros funcionam apenas em caso de acidente. 
 
31 – Todas as participações de sinistros terão obrigatoriamente de passar pela secretaria da 
U.V.P./ F.P.C. obrigatoriamente após preenchimento de respectivo impresso de participação de 
sinistro. 
 

Seguro - Participantes Não Federados 
 
32 - Os participantes não Federados estão cobertos por um Seguro de Acidentes Pessoais.  

33 - As coberturas e capitais de Acidentes Pessoais são os seguintes:  
 
Morte ou Invalidez Permanente: 25.000,00 € 
Despesas de Tratamento: 5.000,00 €  
Despesas de Funeral no valor de 2.500,00 €.  
 
34 – Este seguro de Acidentes Pessoais tem uma franquia de 50€  por sinistro. 
 
35 - Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer do percurso é da 
responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco e capital coberto pela apólice 
do respectivo seguro. As coberturas deste seguro funcionam apenas em caso de acidente. 
 
36 – Todas as participações de sinistro terão obrigatoriamente de ser comunicadas ao 
secretariado da organização da V Maratona das Vinhas BTT tão breve quanto possível, a fim 
de ser preenchido o respectivo impresso de participação de sinistro para se poder dar 
seguimento ao respectivo processo junto da seguradora. 
 

Inscrição 
 
37 - Todos os participantes no Nível 2 e Nível 3, ou encarregados de educação no caso de 
menores de 18 anos de idade, devem ler o regulamento previamente para que o acto de 
inscrição implique a aceitação plena dos seus termos. Os participantes do Nível 1 regem-se 
pelas disposições constantes no RGTC da U.V.P./F.P.C. 
 
38 - As inscrições poderão ser efectuadas on-line no site www.scc.pt , por fax nº 231 429 936 
ou por correio para a seguinte morada : Sociedade Columbófila Cantanhedense – Apartado 31 
– 3064 – 909 Cantanhede, através do preenchimento da ficha de inscrição disponibilizada no 
site www.scc.pt. 
 
39 - O valor da inscrição é de: 
 
Nível 1 – 10,00 € 
Nível 2 – 10,00 € 
Nível 3 – 10,00 €  
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Serviços Opcionais:  
 
Almoço convívio: Valor 5,00 € por pessoa  
 
40 – Prazo de Inscrições 
 
As inscrições para o Nível 2 e Nível 3 terminam as 00h00m do dia 06/09/09, ou quando se 
atingir os 1000 participantes com as inscrições validadas ou quando a Organização entenda 
que o numero elevado de inscritos possa colocar em causa a organização da mesma. 
 
As inscrições para o Nível 1 terminam às 24h00 de 11/09/09. 
 
41 - No valor da inscrição está incluído: 

      
- Seguro de acidentes pessoais,  
- Abastecimentos sólidos e líquidos  
- Apoio logístico,  
- Disponibilidade de balneários, 
- Primeiros socorros,  
- Lembrança alusiva à edição deste ano,  
 
42 - Os menores de 18 anos deverão obrigatoriamente enviar juntamente com a ficha de 
inscrição, cópias dos Bilhetes de Identidade (participante e encarregado de educação) e Termo 
de Responsabilidade devidamente preenchido. O termo de Responsabilidade encontra-se 
disponível no site www.scc.pt .  
 
Possibilidades de envio do Termo de Responsabilidade:  Fax nº 231 429 936, por email para o 
endereço geral@scc.pt , por correio (para a morada indicada no site) ou pessoalmente na 
secretaria da A.S.S. Sociedade Columbófila Cantanhedense. 
  
 
43 - As inscrições só serão validadas depois de efectuado o respectivo pagamento por: 
 
Transferência Bancária para o seguinte Numero de Id entificação Bancária: 
Banco : Caixa Geral Depósitos 
Balcão : Cantanhede 
NIB: 0035 0204 0001 5824 73011 
 
Cheque passado a ordem de: 
Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense enviado para a 
seguinte morada: 
ASSSCC - Associação de Solidariedade Social Socieda de Columbófila Cantanhedense 
Apartado 31 
3064 – 909 Cantanhede 
 
Em numerário, na secretaria da A.S.S. Sociedade Col umbófila Cantanhedense. 
 
44 – As inscrições carecem de confirmação de pagamento, que deve ser feita através do 
comprovativo via correio para a morada atrás indicada, para o fax nº 231 429 936 ou por email 
para o endereço geral@scc.pt. 
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45 - Os pagamentos efectuados fora de prazo ou depois de se ter atingido o limite de 1000 
participantes validados não serão considerados. Caso ocorram as devoluções serão 
efectuadas por transferência bancária deduzindo os respectivos encargos bancários. 
  
 

Secretariado 

46 - O secretariado funcionará nos seguintes dias e locais: 
 
Dia : 12 de Setembro de 2009 
 
Local : Largo da Câmara Municipal de Cantanhede 
 
Horário:  16h00m às 21h00m 
 
Dia: 13 de Setembro de 2009 
 
Local:  Largo da Câmara Municipal de Cantanhede 
 
Abertura : 07h30m 
 
Encerramento do secretariado para entrega de dorsais: 09h00m 
 
Encerramento: Depois finalizada cerimonia protocolar de entrega de prémios 
 

Programa 
 

13 Setembro de 2009  
 
07h00m - Abertura do Secretariado 
 
09h:00m – Encerramento do Secretariado para entrega de dorsais. 
 
09h30m - Reunião com Directores Desportivos – Taça de Portugal XCM - Junto à partida – 
Largo da Câmara Municipal Cantanhede 
 
09h30m – Abertura do Controlo de Partida (Controlo 0) para os participantes do Nível 2 
 
10h30m – Chamada dos atletas (Federados e Promoção) participantes na V Maratona Vinhas 
BTT para a linha de partida – Taça de Portugal XCM 
 
10h20m – Briefing 
 
10h30m – Partida participantes Nível 1 
 
10h35m – Partida participantes Nível 2 
 
10h40m – Partida participantes Nível 3 
 
13h30m – Chegada do 1.º atleta da Maratona (Previsão) 



Regulamento Particular – V Maratona – 80 Km Vinhas BTT / 6ª Prova Taça Nacional XCM  2009 

 

7 Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedende – Apartado 31 -3064-909 

Cantanhede www.scc.pt – mail:geral@scc.pt – Telef: 231 423186 – Fax: 231 429936 

 

 
15h00m – Cerimónia Protocolar de entrega de prémios - Taça de Portugal XCM (previsão) 
 
 Almoço Convívio – a partir das 12h30m  
 

Balneários 
 
47 – Balneários (Masculinos e Femininos) nas instalações do Pavilhão Desportivo do Clube 
Futebol “Os Marialvas” . 
 

Categorias 
 

Nível 1 – V Maratona 80 km Vinhas BTT – 6º Prova da  Taça 
Nacional XCM 2009 

 
48 - Atletas Federados: 
 
Categoria Masculinos: Idade superior ou igual a 19 anos, com licença desportiva de 
competição da UVP / FPC para o ano de 2009. 
 
Categoria Femininos:  Idade superior ou igual a 19 anos, com licença desportiva de 
competição da UVP / FPC para o ano de 2009. 
 
49 - Atletas Promoção:  
 
Categoria Masculinos:  Idade superior ou igual a 19 anos, sem licença desportiva de 
competição da UVP / FPC para o ano de 2009. 
 
Categoria Femininos:  Idade superior ou igual a 19 anos, sem licença desportiva de 
competição UVP / FPC para o ano de 2009. 
 
 

Nível 2 – V Meia Maratona 40 Km Vinhas BTT 
 
50 - Categoria Masculinos:  Idade igual ou superior a 15 anos. 
 
51 - Categoria Femininos: Idade igual ou superior a 15 anos. 
 
52 – Para determinação da categoria, é considerada a idade em 31 de Dezembro de 2009. 

 
Vencedores 

 
53 – São vencedores do Nível 1 e Nível 2 os participantes das Categorias de Masculinos e 
Femininos que, após efectuarem os respectivos percursos, registem o menor tempo na 
passagem do controlo de chegada. 
 
54 – A classificação geral das equipas federadas, será estabelecida com base nos três 
melhores resultados individuais obtidos nas duas categorias em prova, no mínimo com cinco 
atletas a chegada. 
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Prémios Monetários - Atletas Federados 
 
55 – Os prémios monetários serão exclusivamente para os atletas federados e serão pagos no 
secretariado da Organização com a apresentação do recibo por parte do atleta, em seu nome 
ou em nome do Clube que representa. 

Prémios Monetários 

Classificação Masculinos Femininos 

1º 200,00 € 100,00 € 

2º 150,00 € 75,00 € 

3º 120,00 € 50,00 € 

4º 100,00 € 30,00 € 

5º 80,00 € 20,00 € 

6º 60,00 € 15,00 € 

7º 40,00 € 15,00 € 

8º 35,00 € 15,00 € 

9º 25,00 € 15,00 € 

10º 20,00 € 15,00 € 

11º 15,00 €   

12º 15,00 €   

13º 15,00 €   

14º 15,00 €   

15º 15,00 €   

 

Troféus 

56 - Troféus - Atletas Federados – Nível 1  

Categoria Masculinos : Para os três primeiros classificados. 

Categoria Femininos : Para as três primeiras classificadas. 

Equipas : Para as três primeiras classificadas. 

 

57 - Troféus - Atletas Promoção – Nível 1  

Categoria Masculinos : Para os três primeiros classificados. 

Categoria Femininos : Para as três primeiras classificadas. 

 

58 - Troféus - Atletas Nível 2  

Categoria Masculinos : Para os três primeiros classificados. 

Categoria Femininos : Para as três primeiras classificadas. 
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Entrega de Prémios e Troféus 

59 – A cerimónia de entrega de prémios e troféus terá lugar no final da corrida, realizando-se 
imediatamente após a chegada do ultimo atleta classificado do Nível 1, 1h e 30 m após a 
chegada da 1ª atleta federada da categoria feminina. É obrigatório a presença dos 3 primeiros 
classificados de cada categoria e das 3 primeiras equipas referentes aos atletas federados. A 
não presença na cerimónia protocolar por parte dos atletas federados e equipas federadas 
contempladas implica a sua desclassificação na prova e a retirada dos respectivos prémios 
monetários, salvo situações devidamente justificadas. 

 

Deveres 

60 – Todo o comportamento anti-desportivo implicará a desclassificação do atleta. 

61 – Visto ser um evento de âmbito de aventura e contacto com a natureza, os participantes 
deverão respeitar o meio ambiente, não deixando lixo no percurso. 

 

Outros Aspectos 

62 – Os casos omissos neste Regulamento Particular serão resolvidos pela Organização no 
Nível 2 e Nível 3 e resolvidos com base no RGTC da UVP / FPV para Nível 1 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


