NORMAS ESPECÍFICAS
BTT
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1. PREÂMBULO
O Encontro de BTT é organizado pelo Município de Oeiras, em parceira com o SPORT ponto
COME, no âmbito dos Jogos de Oeiras, e em conformidade com o estabelecido nas normas
gerais.
Esta iniciativa terá lugar na zona da Fábrica da Pólvora no dia 3 de junho de 2021, com início às
9h00 e terminus às 19h00.
As regras e condições apresentadas aplicam-se a todos os escalões, com as devidas adaptações
às condições de realização das provas, ao equipamento/material disponível e aos recursos
humanos existentes.

2. ESCALÕES ETÁRIOS
Os escalões etários são os seguintes:
- Escalão I (Pupilos – 6 anos): participantes nascidos em 2015
- Escalão II (Benjamins – sub 9): participantes nascidos em 2013 e 2014
- Escalão III (Iniciados – sub 11): participantes nascidos em 2011 e 2012
- Escalão IV (Infantis – sub 13): participantes nascidos em 2009 e 2010
- Escalão V (Juvenis – sub 15): participantes nascidos em 2007 e 2008
- Escalão VI (Cadetes – sub 17): participantes nascidos em 2005 e 2006
- Escalão VII (Juniores a Master 60 - ≥ 17 anos): participantes nascidos antes de 2005

3. PROVAS
As provas são mistas terão o mesmo percurso em formato de circuito, à exceção do escalão I
que será uma prova de obstáculos cronometrada.
Escalão

Horário

Dimensões da prova

Escalão I

10h00

Obstáculos

Escalão II

10h00

1 volta (aprox. 1 km) / limite de 15 min

Escalão III

10h45

2 voltas (aprox. 2 km) / limite de 25 min

Escalão IV

11h45

4 voltas (aprox. 4 km) / limite de 35 min

Escalão V

14h30

8 voltas (aprox. 8 km) / limite de 45 min

Escalão VI

15h45

10 voltas (aprox. 10 km)

Escalão VII

17h00

10 voltas (aprox. 10 km)
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4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
O Encontro de BTT é aberto a todos os indivíduos nascidos a partir de 2015, inclusive, não
sendo necessária licença desportiva da Federação Portuguesa de Ciclismo ou outra.
Todos os participantes têm de entregar o termo de responsabilidade | COVID-19 devidamente
assinado no momento da acreditação, caso não tenha sido efetuado anteriormente.
A participação dos menores de idade nos Jogos de Oeiras necessita da autorização e assinatura
do termo de responsabilidade do Encarregado de Educação que pode ser entregue aquando a
inscrição online ou no dia da prova.
Todos os participantes devem apresentar-se com equipamento próprio para a prática da
modalidade e obrigam-se a afixar na frente da bicicleta a identificação (frontal/dorsal), que
deve estar visível ao longo da prova. É ainda necessário a colocação do chip de
cronometragem. Ambos a ser entregues pela organização.
O evento terá o limite de 125 participantes no período da manhã, e 125 participantes no
período da tarde.
As partidas em cada escalão são efetuadas com um máximo de 10 participantes, sendo a
grelha de partida feita por sorteio
A acreditação e a entrega dos chips será a partir das 9h00 para os escalões I, II, a partir das
10h00 para os escalões III e IV, ,e a partir das 12h00 para os escalões V, VI e VII, prolonga-se
até 30 minutos antes do início da prova de cada escalão, mediante a apresentação do
documento identificação (BI, CC, carta de condução, passaporte).
Ao inscrever-se o participante ou responsável assume automaticamente e aceita que:
a) A organização não se responsabilize por qualquer dano sofrido ou causado decorrente
da não observação das normas em vigor e/ou das indicações dos juízes;
b) Não existem contraindicações para a prática da atividade ou exercício que o
participante pretende desenvolver no âmbito deste encontro;
c) A organização poderá cancelar o evento por motivos de segurança, devido a condições
climatéricas adversas, ou outras situações que manifestamente possam colocar em
perigo a integridade física dos participantes;
d) Poderá ser fotografado e filmado durante o evento, podendo essas imagens ser
divulgadas publicamente ou utilizadas pela organização para fins promocionais;
e) É conhecedor das normas gerais dos Jogos de Oeiras e específicas do encontro.
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5. FORMA DE INSCRIÇÃO
As inscrições são feitas exclusivamente online em www.jogosdeoeiras.pt, até 72 horas antes
da data prevista do encontro, e de acordo com o seguinte:
a) Todas as inscrições implicam obrigatoriamente o registo de um responsável, maior de
idade;
b) Cada participante terá obrigatoriamente de indicar a Freguesia/União de Freguesia do
Concelho de Oeiras que irá representar;
c) Após a inscrição a organização confirmará a mesma por e-mail para o responsável
indicado.
d) O número de inscrições está limitado a 125 participantes no período da manhã, e 125
participantes no período da tarde.

6. REGRAS ESPECÍFICAS/SISTEMA COMPETITIVO
Cada participante em prova deverá obrigatoriamente de usar capacete, homologado para a
prática do ciclismo, colocado corretamente, quer circulem montados quer a pé.
Caso seja detetado algum participante no circuito com o capacete mal colocado poderá ser
parado pela organização e obrigado a colocar o capacete corretamente.
Cada participante é responsável pela utilização de roupa e outro equipamento adequado à
prática do ciclismo e às condições meteorológicas previstas para o local.
Os participantes que seguem montados nas bicicletas terão precedência sobre os que levam a
bicicleta à mão. Quem não seguir montado na bicicleta deverá deslocar-se junto da berma do
caminho e em passagens estreitas desobstruir a via quando se aproximar alguém montado na
bicicleta.
Os participantes que se preparam para ultrapassar outro deverão dar indicação vocal da sua
passagem, indicando o local por que passam (direita ou esquerda). Quem ultrapassa deverá ter
todos os cuidados para não provocar acidentes.
Na luta por posições, os participantes não devem interferir corporalmente ou com a bicicleta
de modo a impedir a progressão de outro. Em situações de conflito ou falta de desportivismo
detetadas por controladores, os participantes em causa serão penalizados com a anulação de
uma volta, após audição das partes.
A utilização de atalhos ou a saída do circuito num ponto e a entrada noutro ponto distinto terá
como consequência a desclassificação do participante ou da equipa.
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A utilização de linguagem abusiva, profana ou obscena e qualquer outro tipo de
comportamento não desportivo será penalizado com a anulação de uma volta.
A assistência no percurso só pode ser prestada por outros participantes inscritos.
Todo o comportamento antidesportivo e/ou anti ambiental implicará a desclassificação do
participante podendo mesmo ficar impossibilitado a participar em futuras edições dos Jogos
de Oeiras.
Os atletas que forem vistos fora das marcações serão desclassificados.
É permitido o uso de bicicletas elétricas, embora, a classificação do seu utilizador não é
considerada para esta prova. O atleta pode participar, mas meramente por questões lúdicas e
não competitivas. Não será atribuída qualquer pontuação ou classificação aos seus
utilizadores.
Em cada escalão, a prova finda quando o primeiro participante completar o número de voltas
estabelecido, ou no caso dos mais novos (até 14 anos) quando for atingido o tempo limite
estabelecido.
Após o encerramento da prova, será atribuído o tempo máximo aos atletas que ainda não
tenham passado na meta finalizando assim a sua prova e que, não tenham informado a
organização da sua desistência. A posição de cada participante será determinada pelo maior
número de voltas dentro do tempo e com evidências de ter passado em todos os Postos de
Controlo.
Em caso de paragem da prova ou anulação desta pela organização, devido a razões de força
maior que não permitam a sua continuação em condições de segurança mínimas, que
representem perigo para os participantes, o Diretor de Prova poderá decidir pelo seu término
a uma determinada hora.
Se o atleta não levar chip, por algum motivo, não será considerado como classificado e desse
modo não terá resultado.

7. CLASSIFICAÇÃO
Os resultados oficiais finais sairão posteriormente publicados na página dos Jogos de Oeiras,
em www.jogosdeoeiras.pt.
Não será realizada cerimónia de entrega de prémios aos primeiros classificados.
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8. PLANO DE MITIGAÇÃO DA COVID-19
O principal objetivo do presente plano é dar resposta às recomendações da Direção Geral de
Saúde (DGS), no âmbito da pandemia COVID-19, e contribuir para realização segura do
Encontro de BTT.

8.1. MEDIDAS A ADOPTAR NO ENCONTRO
Por forma a dar resposta às recomendações da DGS e orientações da CMO, no âmbito da
pandemia COVID-19, serão adotadas as seguintes medidas de prevenção e controlo:
a)

O recinto é fechado e não será autorizado a presença de público;

b)

Obrigatoriedade de utilização de máscara para todos os elementos da organização e
dos participantes antes do início e após o terminus da prova;

c)

Obrigatoriedade de distanciamento mínimo de 2 metros entre pessoas;

d)

As inscrições estão limitadas a 125 participantes por período do dia;

e)

Será medida a temperatura e disponibilizado álcool gel a cada participante e
colaborador antes de entrar no recinto;

f)

Em complemento às medidas de higiene e segurança comuns e aplicáveis a todos os
participantes e colaboradores, a organização garante ainda uma higienização regular
dos objetos e superfícies em contacto com os intervenientes, nomeadamente: mesas
de abastecimento e sanitários;

g)

Deslocação para o local de partida apenas quando for anunciado pela organização:

h)

A zona de partida está organizada de modo a que apenas os participantes têm acesso,
através de entradas controladas, ao espaço, devidamente identificado;

i)

Os participantes devem usar máscara em todos os espaços do evento, incluindo na
zona de partida, onde estará disponível um recipiente para colocar a máscara usada;

j)

Proibição de partilha de equipamento pessoal e de meios de hidratação;

k)

A partida e chegada são em locais diferentes;

l)

Existência de corredores de escoamento de meta com dois metros de largura cada
para que os participantes possam manter o distanciamento;

m) Após receber o saco, o participante deverá colocar a máscara e abandonar de imediato
da zona de chegada;
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n)

Só é permitido o abastecimento de água ou outros produtos aos participantes nos
locais indicados pela Organização, nas chamadas zonas de abastecimento;

o)

No dorsal do participante, serão indicados dois números de telefone a serem usados
em caso de emergência;

p)

Existirá uma ambulância em permanência no recinto, e uma em standby no quartel
dos Bombeiros de Barcarena (cerca de 2 Km);

q)

As viaturas dos participantes serão estacionadas nas zonas permitidas pelas forças de
segurança.

NOTA: As partidas serão desenhadas para um máximo de 10 participantes em simultâneo e
com distanciamento de 3 metros.

8.2. PROCEDIMENTOS A ADOTAR PERANTE A SUSPEITA DE COVID-19
No caso de deteção de um caso suspeito, o Coordenador do Encontro será o responsável
pelo acompanhamento da situação e deverá:
- Colocar luvas antes de interagir com o caso suspeito;
- Entregar um novo KIT de máscara e luvas à pessoa com sinal da doença;
- Entrar em contacto com a Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as recomendações do
Técnico de Saúde;
- Encaminhar o caso suspeito para a zona de isolamento.

9. RECLAMAÇÕES
As reclamações e possíveis sanções, serão avaliadas e aplicadas de acordo com as normas
gerais.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos e dúvidas resultantes da aplicação das presentes normas, são analisados e
alvo de decisão pela Comissão Organizadora.
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