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I- APRESENTAÇÃO 

 

Na sequência da prova organizada em 2015, a contar para o Trofeu Atlantic Enduro, a In Nature e a 

ADRC Chorense irão realizar, no dia 12 de Junho de 2016, mais uma prova, a segunda de 2016 a 

contar para o Trofeu Atlantic Enduro - 2016. 

Trata-se de um evento BTT inscrito no programa "Provas Abertas" da Federação Portuguesa de 

Ciclismo, dirigido a todos os amantes da modalidade all-mountain/enduro. 

Este evento consiste em percorrer um total de aproximadamente 30 Km, com 5 zonas designadas de 

"especiais cronometradas", em que quem realizar o menor tempo da soma das referidas especiais, 

será o vencedor. 

 

– ESPECIAL CRONOMETRADA (PEC): traçado tipo contra-relógio, com partidas individuais, 

em que o percurso é maioritariamente a descer. 

 

– TROÇO DE LIGAÇÃO: traçado que liga as várias especiais cronometradas. Decorre por 

caminhos antigos, estradas, estradas florestais e alguns singletracks, no respeito integral pela 

Natureza. 

 

II- PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES 

 

A participação no evento está aberta a todos os atletas (federados ou não federados), com idade 

superior a 15 anos. 

 

As inscrições devem ser efetuadas através de formulário disponível no site do organizador 

(www.innature.pt ). 

 

A taxa de inscrição é de 15 Euros (atletas federados) e 25 Euros (atletas não federados) e inclui: 

– Dorsal e autocolante com controlo horário; 

– Transporte para o ponto de partida da competição; 

– Reforço no percurso; 

– Banho quente; 

– Seguro; 

– Almoço. 

 

As inscrições encerram às 24,00 horas do dia 08 de junho de 2016. 

 

Toda a inscrição que a 09 de junho não se encontre liquidada, ficará sem efeito e sujeita a 

agravamento. 

 

Inscrições efetuadas após a data de encerramento, poderão ser efetuadas até ao dia 11 de junho 2016 

(dia de treinos), no entanto sofreram um agravamento de 10 Euros, e no caso de atletas não 

federados, não estarão cobertos pelo seguro no dia de treinos. 

 

A atribuição do número de dorsal e ordem de partida fica ao critério da organização. No entanto, a 

ordem de partida será separada por classes, pela seguinte ordem:   

 

1. Master 50 Masculinos  

2. Cadetes Masculinos    

3. Master 40 Masculinos 

4. Juniores Masculinos 

5. Master 30 Masculinos  

6. Femininas  

7. Elites  

                                                                                                        . 



 

 

A inscrição só é considerada válida quando recebido o respetivo comprovativo de pagamento, o 

qual deve ser enviado para ( adrcchorense.geral@gmail.com ). 

 

NIB: 0035 0810 0000 7713 4303 4 

 

Não são feitas devoluções do valor da inscrição a menos de 10 dias úteis do evento. 

 

III- CLASSES 

 

      Elites (19 ou + anos) 

Femininas (15 ou+ anos) 

Juniores Masculinos (17/18 anos) 

Master 30 Masculinos (30 a 39 anos) 

Cadetes Masculinos (15/16 anos)  

Master 40 Masculinos (40 a 49 anos) 

Master 50 Masculinos (50 ou+ anos) 

 

 

 

IV- PRÉMIOS 

 

Categoria Prémio € 
1º Elites Masculinos 
2º Elites Masculinos 
3º Elites Masculinos 
4º Elites Masculinos 
5º Elites Masculinos 
1º Femininas 
2º Femininas 
3º Femininas 
4º Femininas 
5º Femininas 
1º Master 30 Masculinos 
2º Master 30 Masculinos 
3º Master 30 Masculinos 
4º Master 30 Masculinos 
5º Master 30 Masculinos 
1º Juniores Masculinos 
2º Juniores Masculinos 
3º Juniores Masculinos 
1º Master 40 Masculinos 
2º Master 40 Masculinos 
3º Master 40 Masculinos 
1º Cadetes Masculinos 
2º Cadetes Masculinos 
3º Cadetes Masculinos 
1º Master 50 Masculinos 
2º Master 50 Masculinos 
3º Master 50 Masculinos 

150 
100 
50 
30 
20 
100 
50 
30 
20 
20 
100 
50 
30 
20 
20 
50 
30 
20 
50 
30 
20 
50 
30 
20 
50 
30 
20 

 

 

 



V- PERCURSO 

 

O traçado terá um total aproximado de 30 Kms, incluindo as 5 especiais cronometradas (PEC's). 

 

A informação completa do percurso (local exato das especiais) será disponibilizada no site do 

evento ( www.innature.pt ). 

 

Os atletas entram para as especiais cronometradas individualmente e separados por 30 segundos. 

 

 Nestes troços, os atletas mais lentos devem, obrigatoriamente, dar passagem a atletas mais rápidos, 

caso surjam atrás de si a solicitar passagem. 

 

15 minutos após a hora definida do último atleta, as especiais são encerradas pela cronometragem e 

organização. 

 

A prova terá controles de passagem em local não divulgado, com a presença de elementos da 

organização. 

 

A não passagem do atleta em algum dos controles, ditará a sua desclassificação. 

 

Os atletas, mesmo desclassificados, podem continuar o trajeto até ao final, não lhes sendo atribuída 

qualquer classificação.  

 

No percurso os atletas têm direito a usufruir de abastecimento (líquidos e sólidos). 

 

VI- PROGRAMA E HORÀRIOS 

 

O local de partida da competição será junto às Alminhas de Sta. Isabel do Monte, saindo cada atleta 

individualmente e separados, entre si, por 30 segundos. 

 

O autocolante horário terá, obrigatoriamente, de ser apresentado no controle de partida. A sua não 

apresentação dita a exclusão do atleta. 

 

Não se realizarão treinos oficiais. No entanto, os atletas podem efetuar os reconhecimentos 

pretendidos. 

 

Programa: 

Horário Designação 

Sábado, 11 junho 2016  

09h00 Abertura do percurso para treinos livres 

 Transporte até ao local de início da prova 

14h00 Abertura do secretariado 

 Transporte até ao local de início da prova 

18h00 Encerramento do secretariado 

19h00 Entrega dos horários individuais 

19h30 Encerramento do secretariado 

Domingo, 12 junho 2016 

A definir Transporte até ao início da prova 

09h00 Início da prova 

16h30 Cerimónia de entrega de prémios 

 

 

 



VII- SINALÉTICA 

 

O percurso estará identificado com manga plástica e placas de indicação/informação. 

 

O início e final de cada especial cronometrada estarão identificados através de placas. 

 

VIII- BICICLETAS 

 

Tendo em conta o perfil do percurso, as bicicletas sugeridas para este tipo de prova são ao estilo 

"all-mountain/enduro". 

 

Não é permitido ao atleta trocar de bicicleta no decorrer da prova, nem de componentes principais 

(rodas e suspensões). 

 

IX- PROTEÇÕES INDIVIDUAIS 

 

Nas especiais cronometradas, é obrigatório o uso de capacete, joelheiras, luvas e cobertura nos 

cotovelos. 

 

É obrigatório o uso de capacete, em todo o percurso. 

 

O atleta poderá usar 2 capacetes, por exemplo o integral nas especiais cronometradas e o aberto no 

restante percurso. No entanto, o atleta terá de transportar os dois capacetes. 

 

O atleta que receba ajuda de não participantes na prova, quer seja através de material cedido ou 

intervenção de qualquer tipo, será punido com desclassificação. 

 

O uso de outros equipamentos de proteção, fica ao critério de cada atleta. 

 

X- SECRETARIADO 

 

O secretariado irá funcionar, junto à zona da meta, na Praça da Republica. 

 

XI- CRONOMETRAGEM E RESULTADOS 

 

O menor tempo da soma das cinco especiais cronometradas ditará o vencedor. 

 

O serviço de cronometragem fica a cargo do organizador. 

 

XII- DESCLASSIFICAÇÃO E PENALIZAÇÕES 

 

Será alvo de desclassificação o atleta que: 

 

- Usufrua de ajudas exteriores (boleias, reboques, auxilio em reparações, transporte de capacetes); 

- Atalhe caminho, não respeitando a marcação dos percursos (manga plástica e placas de indicação), 

inclusive nos troços de ligação; 

- Troque ou chegue ao final com outra bicicleta ou dorsal; 

- Troque, na sua bicicleta, componentes principais (rodas e suspensões); 

- Atitudes antidesportivas e desrespeito pelo regulamento ou ordens dadas pela organização; 

- Falhe algum controle de passagem; 

- Entre na PEC mais do que um minuto antes de lhe ter sido dada essa ordem. 

 

 

 



 Será alvo de penalização o atleta que: 
 

– Chegue atrasado à entrada das PEC- Penalização do tempo que traz de atraso; 

– Entre na PEC até um minuto antes de lhe ter sido dada essa ordem - 3 minutos; 

– Não facilite passagem nas PEC a atletas mais rápidos - 1 minuto 

– Deixe lixo no percurso (câmaras de ar, garrafas, etc..) - 3 minutos 

 

XIII- SUGESTÕES 

 

A organização sugere que cada atleta leve mochila, onde transporte água, alimentos, ferramentas, 

câmaras de ar e telemóvel. 

 

XIV- SEGURO 

 

Os atletas estão cobertos por seguro de acidentes pessoais, efetuado em seguradora a definir, para 

acidentes que ocorram no percurso definido para o evento, nos dias 11e12 de junho de 2016. 

 

XV- CASOS OMISSOS 

 

Todo e qualquer caso omisso neste Regulamento, apelos ou dúvidas na sua interpretação, serão 

julgados pelo Diretor da prova. 

 

XVI- OUTROS PONTOS 

 

A organização não se responsabiliza por acidentes/incidentes provocados pelos atletas, pelo 

desaparecimento de bicicletas, nem por estragos que possam ocorrer durante o funcionamento dos 

transportes. 

 

A organização reserva o direito de suspender ou alterar a prova, por motivo de força maior (tal 

como fenómenos atmosféricos adversos ou outros), caso considere não existir condições para o 

normal funcionamento da prova. 

 

 


