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Informações gerais do evento 
 

Localização: Castro Marim 

Data: 17 de fevereiro de 2019 

Hora: 09h00 

Local de concentração dos atletas: Pavilhão municipal de Castro Marim 

Tipologia de prova: Maratona de BTT (competição e lazer) 

Organização: Rodactiva 

 

Contactos: Rodactiva.trilhos@gmail.com 

 
Incluído nas inscrições: 

• Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil 

• Pequeno-almoço de receção 

• Abastecimentos sólidos e líquidos 

• Lembranças 

• Cronometragem de tempo 

• Duches, para atletas e bicicletas 

• Prémios para os primeiros classificados 

 

Nota: A fim de agilizar os procedimentos no secretariado, os diretores desportivos devem 

enviar as licenças digitalizadas por e-mail ao presidente do colégio de comissários  
Válter Afonso -  v.afonso.55@hotmail.com 

 

Memória Descritiva 
 

Este evento consiste na realização de uma concentração de praticantes de BTT 
em duas vertentes, classe amadora sem ter quaisquer características competitivas, 
prevalecendo o lazer e a confraternização entre os participantes e a classe federada 
onde a nossa prova é a primeira prova da Taça do Algarve XCM. 

Visa proporcionar a todos os participantes, dois percursos. O percurso de 68km 
destinasse a todos os atletas federados e alguns atletas amadores que queiram pôr à 
prova o seu nível físico, percorrendo caminhos do nosso concelho e descobrir as 
imensas qualidades naturais que dispomos para esta vertente ciclista. O percurso de 
40km destina-se à classe amadora onde todos os que escolham esta opção possam 
desfrutar das nossas paisagens e caminhos. 

Irá realizar-se no dia 17 de fevereiro do corrente ano, domingo pelas 09H00, e o 
seu trajeto será devidamente sinalizado nos dois percursos, incidindo-se na zona do 
barrocal e serrana do nosso concelho. 

mailto:Rodactiva.trilhos@gmail.com
mailto:v.afonso.55@hotmail.com
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O percurso irá ser feito maioritariamente por caminhos de terra e também por 
caminhos Municipais de escasso fluxo automóvel. 

Assim sendo, esta Associação irá sensibilizar a todos, para o rigoroso 
cumprimento de todas as regras de segurança e rodoviárias.  

Este evento irá ter uma adesão de 450 participantes, os quais irão estar 
cobertos por seguro de responsabilidade civil a eventuais acidentes suscetíveis de 
surgir. 

 

Programa da prova 
 

16 de fevereiro de 2019 

• 17h00 Abertura do secretariado Lazer (pavilhão de Castro Marim) 

• 19h00 Encerramento do secretariado 

 

17 de fevereiro de 2019 

• 07H00 – Receção dos participantes com concentração no Pavilhão 

Municipal de Castro Marim, com pequeno lanche convívio, 

secretariado e apresentação do evento; 

• 08H30 – Briefing e concentração junto à zona de partida dos 

participantes; 

• 08H45 – Reunião de diretores; 

• 09H00 – Inicio da partida dos atletas federados; 

• 09H15 – Partida dos atletas lazer; 

• 11H30 – Abertura dos Balneários no Pavilhão de Castro Marim; 

• 12H30 – Inicio do almoço dos atletas;  

• 15H00 – Termino da prova de BTT; 

• 16H30 – Termino do almoço e evento. 

 

Ordem de saída 
 

BOX 1 - ELITE / S23 Masculino 

BOX 2 – Masters 30 
BOX 3 – Masters 40 

BOX 4 – Elites Femininos / MASTER 50 / 60 
BOX 5 – Meia-Maratona 

BOX 6 – Raid Por Trilhos de Castro Marim – NÃO FEDERADOS  
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Coordenadas Úteis 
 

Pavilhão Municipal 

Escola Preparatória de Castro Marim 

1.º Abastecimento 

2.º Abastecimento 

3.º Abastecimento 

Mapa das zonas do evento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/p1zLcrd66LF2
https://goo.gl/maps/XqCJLmzxdiD2
https://goo.gl/maps/6upaQhTc2F32
https://goo.gl/maps/595fKSbz6zz
https://goo.gl/maps/kcdn8Uk6ie52
https://goo.gl/maps/kcdn8Uk6ie52
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Abastecimentos 
 

1º. Abastecimento – Km16 
 

 

2.º Abastecimento – km40 (apenas maratona) 
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3.º Abastecimento – km58 (maratona) e km29 (meia-maratona) 
 

 

 

Nota: Todos elementos de apoio logístico devem dirigir-se para a área delimitada para 

abastecimento de forma apeada, não podendo qualquer veículo ocupar parte da mesma. Os 

veículos devem estacionar na zona demarcada para tal efeito, com exceção de veículos da 

organização caso seja necessário. 

 

Percursos 
 

Distancia dos percursos, em quilómetros: 
 

▪ Percurso da maratona tem uma distância de 68km; 

▪ Percurso da meia-maratona tem uma distância de 40km. 

 

Grau de dificuldade dos percursos numa escala de 0 – 5: 
 

▪ O percurso da maratona tem uma dificuldade de 4 com cerca 

de 1800m de desnível acumulado positivo; 

▪ O percurso de meia-maratona tem uma dificuldade de 3 com 

cerca de 700m de desnível acumulado positivo. 
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Percurso da meia-maratona 
https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/trilhos2019pe-33021364 
 

 

 

 

 

Delineação do itinerário do percurso da meia-maratona por 

tópicos: 
 

▪ 07H00 – Concentração Pavilhão de Castro Marim; 

▪ 09H20 – Partida em direção à localidade do Rio Seco pela 

estrada municipal M1132-1; 

▪ Após passagem pela ponte da A22 vira à direita por caminho 

de terra até à localidade da Fonte; 

▪ À saída da localidade da Fonte vira à direita e entra em 

caminho de terra em direção à localidade do Pisa Barro de 

Baixo tocando a estrada M1132-1; 

▪ Após entrar em caminho de terra à direita seguimos até 

encontrar a localidade do Pisa Barro de Cima e seguimos em 

direção à localidade do Campeiros; 

https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/trilhos2019pe-33021364
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▪ Ao sairmos da localidade do Campeiros seguimos por 

caminhos de terra até à localidade das Botelhas onde vamos 

encontrar o percurso grande e seguimos em direção de 

Castro Marim; 

▪ A Entrada para Castro Marim vai ser feita por caminhos de 

terra na zona norte da Quinta da Cerca e entrada na Vila pela 

rotunda do Pastor em direção norte – sul. 

▪ O término do percurso é na Rua do Sapal em frente à escola 

C+S de Castro Marim 

 

Percurso da maratona 
https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/trilhos19gr-32715134 
 

 

 

 

 

https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/trilhos19gr-32715134
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Delineação do itinerário do percurso da maratona por tópicos: 
 

▪ 07H00 – Concentração Pavilhão de Castro Marim; 

▪ 09H00 – Partida em direção à localidade do Rio Seco pela 

estrada municipal M1132-1; 

▪ Após passagem pela ponte da A22 vira à direita por caminho 

de terra até à localidade da Fonte; 

▪ À saída da localidade da Fonte vira à direita e entra em 

caminho de terra em direção à localidade do Pisa Barro de 

Baixo tocando a estrada M1132-1; 

▪ Após entrar em caminho de terra à direita seguimos até 

encontrar a localidade do Pisa Barro de Cima e seguimos em 

direção à localidade do Carrapateira; 

▪ Ao sairmos da localidade do Carrapateira seguimos por 

caminhos de terra até à localidade do Tanoeiro onde vamos 

percorrer o caminho junto à barragem do Beliche; 

▪ Após passagem pela barragem passamos pela localidade do 

Vale Andreu e seguimos em direção à localidade do Beliche; 

▪ Passando a localidade do Beliche seguimos por caminhos de 

terra em direção ao Azinhal, passando junto da localidade da 

Sentinela; 

▪ No Azinhal rumamos a Castro Marim passando pela 

localidade das Botelhas, onde se unem os percursos, e Castro 

Marim Golfe. 

▪ A Entrada para Castro Marim vai ser feita por caminhos de 

terra na zona norte da Quinta da Cerca e entrada na Vila pela 

rotunda do Pastor em direção norte – sul. 

▪ O término do percurso é na Rua do Sapal em frente à escola 

C+S de Castro Marim 
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Indicações para 1.º Abastecimento 
 

Url: google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.app.goo.gl/?link=https://goo.gl/maps/fzVzQvbWw542?utm_source%3Dapp-invite%26mt%3D8%26pt%3D9008%26utm_medium%3DSIMPLE%26utm_campaign%3Ds2e-ai%26ct%3Ds2e-ai&apn=com.google.android.apps.maps&amv=703000000&isi=585027354&ibi=com.google.Maps&ius=comgooglemapsurl&utm_source=app-invite&mt=8&pt=9008&utm_medium=SIMPLE&utm_campaign=s2e-ai&ct=s2e-ai&invitation_id=493454522602-22a69bb5-7a08-459e-ad10-d42770da6ff4
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Indicações para 2.º Abastecimento 
 

Apenas na maratona 

Url: google maps 

 

  

https://goo.gl/maps/qdrp2DhGq4C2
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Indicações para 3.º Abastecimento 
 

Url: google maps 

 

 

 

 

 

 

https://maps.app.goo.gl/?link=https://goo.gl/maps/qPSwKFTzWs62?utm_source%3Dapp-invite%26mt%3D8%26pt%3D9008%26utm_medium%3DSIMPLE%26utm_campaign%3Ds2e-ai%26ct%3Ds2e-ai&apn=com.google.android.apps.maps&amv=703000000&isi=585027354&ibi=com.google.Maps&ius=comgooglemapsurl&utm_source=app-invite&mt=8&pt=9008&utm_medium=SIMPLE&utm_campaign=s2e-ai&ct=s2e-ai&invitation_id=493454522602-9429b3ff-d2c4-4834-964c-5650fdbb09ab
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Pagamento de Inscrição e Almoço 
 

Informação Logística 
 

Por forma a tornar mais eficaz e célere o nosso secretariado, todos os clubes e equipas devem 

efetuar o pagamento antecipado através de transferência bancária, da inscrição na prova e 

almoço dos seus atletas, dirigentes e respetivo staff. 

• Valor da inscrição por atleta s/almoço 8€  

• Valor da inscrição por atleta c/almoço 16€ 

• Valor de almoço por dirigente e staff 8€ 

 

  

 

Forma de Pagamento 
 

O pagamento deverá ser efetuado através de transferência bancária para a conta da CGD, com 

os dados abaixo designados, até às 23:59 do dia 14 de Fevereiro (Quinta-feira), e enviar 

respetivo comprovativo da transferência para o email: rodactiva.trilhos@gmail.com 

Os Clubes e Equipas que não procedam ao atrás estabelecido, ficarão sujeitos a um 

secretariado extraordinário primário. 

As Faturas Recibo, deverão ser solicitadas via email aquando o envio do comprovativo de 

pagamento, indicando os respetivos dados, devendo ser solicitado o documento no 

secretariado.   

 

Dados da Conta Bancária: 
 

NIB: 0035 0234 00007738930 74 

IBAN: PT50 0035 0234 00007738930 74 

BIC SWIFT: CGDIPTPL 

 

 

Aprovado pelo presidente do colégio de comissários: Válter Afonso 

mailto:rodactiva.trilhos@gmail.com

