
Regulamento BTT XC do Futuro 2016

Art.1 – Disposições Gerais 
1. O presente regulamento aplica-se ao I BTT XC do Futuro 
2. A organização compete à Associação Desportiva de Flor da Rosa

Art.2 – Âmbito 
1. Esta prova de BTT destina-se exclusivamente a crianças/jovens entre os 6 e os 16 anos de idade e 
pretende-se com a sua implementação o seguinte: 
a. Promover o desenvolvimento e iniciação da prática do BTT, permitindo aos participantes participar numa
verdadeira prova, num circuito adequado à sua idade.
b. Viabilizar a divulgação da aldeia de Flor da Rosa, tendo em vista a sua promoção turística. 
 
Art.3 – Inscrições 
1. Inscrições poderão ser feitas de 2 modos:
- através do preenchimento do formulário disponível em www.adfr.pt
- preenchimento do formulário em papel e posterior envio para o email ad.flordarosa@gmail.com ou por
correio para Rua D. Nuno Álvares Pereira nº 1, 7430-221 Flor da Rosa
- É obrigatório o envio, juntamente com o formulário de inscrição, do Termo de Responsabilidade 
devidamente preenchido e assinado pelo encarregado de educação.
- As inscrições serão aceites até ao dia 14 de Março
- Cada inscrição terá um custo minímo simbólico de 1 € (pago no acto de levantamento do dorsal) que 
reverterá na totalidade para a Associação Portuguesa Contra a Leucemia.

Art.4 – Horários

Data da Prova: 19-03-2016 (Sábado)

14:00 – Abertura do Secretariado (levantamento de dorsais)
14:45 – Chamada para a prova de Benjamins e Iniciados
15:00 – Inicio da prova de Benjamins e Iniciados
15:45 – Chamada para a prova de Infantis, Juvenis e Cadetes
16:00 - Inicio da prova de Infantis, Juvenis e Cadetes
17:00 – Entrega de Prémios

Art.5 – Escalões 
1. Todas as provas serão abertas a atletas federados e não federados, divididos pelas seguintes categorias: 
Masculinos: 
Benjamins: 6/8 anos (2008-2010)
Iniciados: 9/10 anos (2006-2007)
Infantis: 11/12 anos (2004-2005) 
Juvenis: 13/14 anos (2002-2003)
Cadetes: 15/16 anos (2000-2001)
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Femininos 
Benjamins: 6/8 anos (2008-2010)
Iniciados: 9/10 anos (2006-2007)
Infantis: 11/12 anos (2004-2005) 
Juvenis: 13/14 anos (2002-2003)
Cadetes: 15/16 anos (2000-2001)

Art.6 – Classificações 

1. Será efetuada uma classificação por escalão.
2. Serão atribuídos troféus aos 3 primeiros de cada escalão.

Art.7 – Percurso

1. O percurso estará dividido em 2 partes:
- Sector 1: 400 metros (aprox)
- Sector 1 + Sector 2:  1300 metros (aprox)

2. A distribuição de voltas por escalão (masculinos e femininos) será a seguinte:
Benjamins: 2 voltas Sector 1
Iniciados: 3 voltas Sector 1
Infantis: 2 voltas Sector 1 + Sector 2
Juvenis: 3 voltas Sector 1 + Sector 2
Cadetes: 5 voltas Sector 1 + Sector 2

Art.8 – Segurança

1. É expressamente proibido a quem não estiver em competição circular no percurso no decorrer de outras 
provas
2. É obrigatório o uso de capacete.

Art.9 – Chamada de Prova 
1. Os atletas irão partir por escalão e por ordem de inscrição, de acordo com o horário anteriormente 
definido.

Banhos: Pavilhão Municipal do Crato

A organização reserva-se ao direito de fazer qualquer alteração ao percurso que considere necessária.

Os casos omissos serão resolvidos pela organização da prova sem qualquer direto a recurso.


