VOLTA A BOTICAS – CAMPEONATO REGIONAL DE ESTRADA DA ARCVR

REGULAMENTO PARTICULAR
1 – O Clube BTT Boticas Guerreiros das Bikes, com as devidas autorizações da
Associação Regional de Ciclismo de Vila Real e da Federação Portuguesa de
Ciclismo, organiza a "II Volta a Boticas 2018", que se realizará em regime de Prova
Aberta, no dia 8 de julho de 2018, incluída no Campeonato Regional de Estrada da
ARCVR.
2 - O Regulamento do Campeonato Regional de Estrada da Associação Regional de
Ciclismo de Vila Real pode ser consultado em www.arcvr.com.
3 – A II Volta a Boticas 2018 está aberta à participação de atletas federados com
licença de competição, ciclodesportistas, cicloturistas, bttistas e atletas não
federados.
4 - Os atletas portadores de licença de competição pertencentes às equipas
continentais nacionais e equipas de clube, só podem participar a convite da
organização.
5 - Os atletas federados estão abrangidos pelo seguro federativo e os não
federados estão cobertos por um seguro efetuado pela organização.
DINÂMICA DA PROVA
6 – A II Volta a Boticas 2018 desenrola-se ao estilo “Mediofondo”, decorrendo em
ESTRADAS ABERTAS AO TRÂNSITO.
7 – A II Volta a Boticas 2018 conta com um percurso de 80 kms e um acumulado
de subida de 1800 metros.
7 – Os primeiros 4 Kms decorrem em andamento controlado, percorrido em
pelotão, cabendo à organização a responsabilidade do ritmo e velocidade impostos.
Os restantes são de andamento livre.
8 - Todos os participantes deverão respeitar escrupulosamente as regras de trânsito
constantes no código da Estrada, com especial atenção à obrigatoriedade de
circular na sua mão e às regras de prioridade nos cruzamentos.
9 - A organização não assume qualquer tipo de responsabilidade, no caso de
infrações ao código da estrada por parte dos participantes, podendo os mesmos
serem imediatamente expulsos da prova, ficando impedidos de participarem em
posteriores edições
10 - É estritamente proibida a assistência dada aos atletas por viaturas de apoio
estranhas à organização. É igualmente proibida a circulação de veículos de

acompanhantes no meio dos ciclistas em prova.
11 – Serão fornecidas pela organização informações sobre os locais aconselhados
para os acompanhantes poderem assistir à passagem e dar apoio aos atletas.
12 - A prova será enquadrada por forças de segurança, compostas por elementos
da GNR, bem como elementos da organização, que garantirão o cumprimento das
normas de trânsito por parte de todos os elementos envolvidos na prova e dos
restantes veículos em circulação.
13 - O controlo de tempo de cada atleta será efectuado pelos comissários
designados pela ARCVR para a prova.
14 - Todo e qualquer participante, que se atrase de forma considerada excessiva,
colocando em causa o normal funcionamento do evento, poderá ser eliminado pelos
diretores de serviço.
15 - A organização fornecerá abastecimentos líquidos em locais apropriados
durante o percurso e na chegada final.
PARTICIPAÇÃO/INSCRIÇÕES
16 – As inscrições são feitas no site do BTT Boticas, em www.bttboticas.pt, e têm
um custo de 7,50€ para atletas Federados e 10 € para atletas não Federados.
17 – Os atletas sócios do BTT Boticas não pagam inscrição.
18 – As inscrições encerram às 24h00 do dia 6 de julho e não serão aceites
inscrições no dia da prova.
19 – Os pagamentos das inscrições deverão ser efectuados por transferência
bancária, de acordo com os dados fornecidos pela organização aquando do
momento de inscrição.
20 - Os atletas Inscritos no Campeonato Regional de Estrada da Associação
Regional de Ciclismo de Vila Real utilizarão o dorsal que lhes foi atribuído pela
ARCVR.
21 – Aos atletas inscritos em Promoção será atribuído um dorsal próprio que será
afixado no guiador.
22 - Nenhum atleta poderá participar sem número dorsal.
23 - Os participantes deverão apresentar-se devidamente equipados e com o dorsal
colocado, sendo obrigatório o uso de capacete protetor.
HORÁRIOS DA PROVA
24 –

7h30 – Concentração junto ao Pavilhao Desportivo Municipal
8h00 – Abertura do Secretariado

9h15 – Briefing
9h30 – Partida
12h00 – Chegada dos Atletas
12h30 – Cerimónia de Podium
CERIMÓNIAS PROTOCOLARES
25 - A cerimónia de podium realiza-se no local da chegada.
26 - Os atletas contemplados na cerimónia protocolar deverão obrigatoriamente
envergar o equipamento de competição das suas equipas.
27 - Os resultados serão publicados, posteriormente, no site e na página de
facebook do BTT Boticas.
CASOS OMISSOS
28 - Todos os casos omissos ao Regulamento e ao Regulamento Particular da prova
serão resolvidos pelos diretores de serviço, tendo em conta os regulamentos
nacionais e internacionais que regem o ciclismo.

