1E2DE OUTUBRO DE 2016

TRANSCÁVADO RACE: 2DE OUTUBRO- 140 KM
TRANSCÁVADO SLOW RACE: 1E2DE OUTUBRO- 140 KM
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DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE
Tendo como cenário as magníﬁcas paisagens que ladeiam o rio Cávado, desde foz em Esposende, até à Serra do
Larouco, em Montalegre, o TRANCÁVADO BTT-GPS apresenta-se como um desaﬁo de superação em BTT e uma experiência única, aliando a prática desportiva à fruição da natureza e aventura, em autonomia, com orientação por GPS.
Com um trajeto aproximado de 140 Km, pode ser percorrido em duas etapas, o SLOW RACE, ligando Esposende a
Terras de Bouro e Terras de Bouro a Montalegre, ou numa só etapa, na versão RACE (competição). O percurso inicia-se
em plena foz do rio Cávado, em Esposende, desenvolvendo-se ao longo das suas margens, por antigos caminhos
rurais, maioritariamente em terra, e fabulosos single tracks, até chegar a Montalegre, com visita à nascente na Serra
do Larouco.
O TRANSCÁVADO BTT-GPS 2016 é aberto à participação de qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade, de qualquer sexo ou nacionalidade.
Na versão SLOW RACE poderão ainda participar indivíduos com idade compreendida entre os 15 e 18 anos à data da
realização do evento, desde que apresentem termo de responsabilidade devidamente assinado pelos pais/tutor
legal, acompanhado de fotocópia do BI/CC de ambos (do participante e do representante).
No ﬁnal da aventura haverá toda uma logística preparada para um regresso tranquilo de participantes e bicicletas, até
ao local de partida.
O TRANSCÁVADO BTT-GPS é organizado pela Esposende 2000, EM – Atividades Desportivas e Recreativas, em parceria com a CIM CÁVADO, Municípios de Esposende, Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares e Montalegre.

FORMATO
O TRANCÁVADO SLOW RACE será composto por duas etapas em linha, numa vertente de lazer:
Dia 1 de Outubro de 2016
Partida da foz do rio Cávado, em Esposende, e chegada à Escola EB 2/3 Rio Caldo/Gerês, sempre por trilhos próximos
à margem esquerda do Rio Cávado, numa distância aproximada de 70 km.
Grau de diﬁculdade: médio/elevado
Dia 2 de Outubro de 2016
Partida da Escola EB 2/3 Rio Caldo/Gerês e chegada ao centro histórico de Montalegre, sempre por trilhos próximos à
margem esquerda do Rio Cávado e uma visita à sua nascente, o alto da Serra do Larouco, numa distância aproximada
de 70 km.
Grau de diﬁculdade: médio/elevado
O TRANSCÁVADO RACE é uma prova aventura de superação em BTT, contemplará apenas uma etapa em linha, com
orientação por GPS e em autonomia, que ligará a foz do rio Cávado, em Esposende, à sua nascente, em Montalegre,
numa vertente competitiva durante 140 km.
A versão RACE terá a vertente competitiva e contemplará apenas uma etapa em linha.
Dia 2 de Outubro de 2016
Partida da foz do rio Cávado, em Esposende, e chegada ao Centro Histórico de Montalegre, numa grande aventura

entre a foz e a nascente do rio Cávado com uma distância aproximada de 140 km.
A diﬁculdade da prova é classiﬁcada de: Elevada / Muito elevada
Os participantes no TRANSCÁVADO RACE poderão fazê-lo nas seguintes categorias: Individual ou Duplas.
Para equilibrar as capacidades entre todos os participantes, individual ou em equipas, estabelecemos o esquema de
boniﬁcações (handicaps), que estabelece percentagens de tempo a calcular relativamente ao tempo estimado pela
organização para a conclusão da etapa.
Para efeitos de cálculo, determinou-se a velocidade média de 20km/h. O handicap de uma equipa é igual ao maior
handicap de entre os seus elementos.
Numa situação de equipa mista existirá possibilidade de acumulação do handicap feminino mais o handicap da idade,
se aplicável.
O tempo gasto em prova será calculado para todas as equipas da mesma forma, ou seja, desde a hora oﬁcial da partida
até à chegada de cada equipa. Os tempos serão divulgados por e-mail a cada participante, no momento do envio dos
tracks e outras informações pertinentes, assim como no site do evento.
Todos os participantes femininos = 15%
>= 41 <= 45 3%
>= 46 <= 50 6%
>= 51<= 55 10%
>= 56 <= 60 16%
>= 61 <= 65 22%
>= 66 <= 79 26%
>= 70
30%

INSCRIÇÕES
Os participantes terão que proceder previamente à sua inscrição;
As inscrições abrem às 15 horas do dia 15 de abril 2016 e ﬁnalizam ás 15 horas do dia 15 de setembro 2016

CUSTO DE INSCRIÇÃO
SLOW RACE
Inscrições efetuadas até ao dia 1 de agosto 2016
Individual: 30 €
RACE
Inscrições efetuadas até ao dia 1 de agosto 2016
Individual: 20€
Duplas 40€
As inscrições efetuadas entre 1 de Agosto e 15 de setembro sofrem uma penalização de 10€

Limite máximo de inscrições:
TRANSCÁVADO RACE 100 atletas
TRANSCÁVADO - SLOW RACE 200 atletas
As inscrições encerram quando for atingir os limites de inscrição pagas.
As inscrições deverão ser submetidas pelo formulário online no site do evento: www.esposende2000.pt ou www.transcavado.com
Todas os participantes que se inscreverem constarão de uma lista provisória, contudo, só farão parte da lista deﬁnitiva
depois de efetuado o respetivo pagamento.
O pagamento será efetuado por referencia multibanco gerada no ato da inscrição.
A inscrição inclui:
Participação na prova
Track de GPS
Placa frontal / Pulseira de identiﬁcação
Seguro desportivo de acidentes pessoais
Dormida em pavilhão em solo duro
Banhos no pavilhão da dormida
Banhos aquando da chegada a Montalegre
Jantar convívio - dia 1 - SLOW RACE
Reforço alimentar após prova na chegada
1 Reforço sólido / liquido no dia 1 e outro no dia 2 - SLOW RACE
4 Reforços sólidos / líquidos no dia 2 – RACE (Barcelos / Amares / Terras Bouro / Venda Nova)
Bebida isotónica nos postos de abastecimento
Tempos de percurso (após validação dos dados de registo GPS)
Zona para lavagem de bicicletas
Diploma suporte digital - Finisher
T-Shirt Oﬁcial do evento
Medalha de Finisher para os que concluírem TRANSCÁVADO SLOW RACE / RACE
Pódio: prémios para os 3 primeiros classiﬁcados RACE em duplas e individuais masculino ou feminino (misto).
T-shirt oﬁcial BTT TRANSCÁVADO 2016
Opcional - mediante aquisição:
i) Jersey ciclismo oﬁcial BTT TRANSCÁVADO 2016
ii) Calção ciclismo oﬁcial BTT TRANSCÁVADO 2016

ESTRURURA ORGANIZATIVA
A organização do evento é da responsabilidade Esposende 2000 EM – Atividades Desportivas e Recreativas em
parceria com os Município aderentes.
A comissão executiva da organização é composta por:
a) Direção da prova;
b) Secretariado;
c) Controladores de passagem;
d) Controladores de horário.
A Direção e os controladores são “juízes de facto”, pelo que as suas decisões são inquestionáveis. Os elementos da
organização estarão devidamente identiﬁcados através de vestuário ou cartões identiﬁcativos visíveis.

PERCURSO
Tanto o percurso de um dia (TRANSCÁVADO RACE), como o de dois dias (TRANSCÁVADO SLOW RACE), têm início na foz
do rio Cávado, em Esposende e término na cidade de Montalegre e serão compostos por 90% de caminhos rurais,
trilhos e estradas ﬂorestais, não asfaltadas, ao longo das margens do Rio Cávado.
Este percurso será um verdadeiro desaﬁo e uma autêntica aventura, entre a foz e a nascente de um rio atravessando
os Concelhos de Esposende, Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares, Terras de Bouro e Montalegre.
O percurso da prova utiliza vias públicas, quer seja em estrada ou fora de estrada e atravessa povoações. O mesmo
não estará fechado/reservado ao evento, logo, os concorrentes devem ter em consideração o facto de poder haver
viaturas, pessoas e animais a circular num e noutro sentido do percurso da prova, sendo obrigatório o cumprimentos
das regras de transito.
Devem ainda ter extrema atenção nos cruzamentos das vias públicas, sendo os mais perigosos devidamente identiﬁcados em Waipoint no GPS.

PARTICIPAÇÃO
TRANSCÁVADO SLOW RACE
Por questões de segurança e logística, é estabelecido o limite de 10 horas para a conclusão da primeira etapa e 9
horas na segunda etapa.
Serão recolhidos os tempos de chegada de cada uma das etapas.

TRANSCÁVADO RACE
Por questões de segurança e logística, é estabelecido o limite de 13 horas.
Ao longo do percurso serão efectuados vários pontos de controlo de passagem, com recolha de tempos intermédios,
locais estrategicamente escolhidos pela organização que não serão do conhecimento dos participantes.
Após passagem pelo pórtico de meta será recolhido o tempo oﬁcial de prova.
Em relação às duplas, os dois atletas têm de chegar obrigatoriamente juntos, contabilizando o tempo de chegada o
do 2.º elemento a cortar a linha de meta.
Em caso de dúvida do trajeto realizado, as equipas terão que entregar o seu GPS, para que a organização possa controlar o percurso efetuado.
Caso a equipa se recuse a entregar o seu GPS ou o mesmo não contiver o registo do percurso efetuado será atribuído
o tempo máximo para a realização da etapa.
Os tempos de prova resultam da cronometragem feita pela organização e não dos tempos do percurso marcados no
GPS dos participantes.
Poderão ser emitidas e divulgadas classiﬁcações gerais, não oﬁciosas nem completas, mas que permitam à organização providenciar a realização de pódios e cerimónia protocolar de entrega de prémios ás equipas que completarem
as primeiras posições de cada escalão em competição.

PENALIZAÇÕES
As penalizações serão em tempo ou desclassiﬁcação e serão aplicadas apenas na versão RACE, no ﬁnal da prova, da
seguinte forma:
1. Ausência de marcação nos pontos de controlo: 90 minutos por cada ocorrência;
2. Conduta anti desportiva: Desclassiﬁcação;
3. Cada km fora do track deﬁnido: 30 minutos;
4. Se por qualquer motivo, em situação de dupla, algum dos elementos tiver que desistir, é permitido ao outro
elemento continuar em prova, sofrendo a equipa uma penalização de 90 minutos pela desistência do elemento;
5. Depositar lixo no percurso pode ser considerado como conduta anti desportiva e será tido em conta para efeitos
de participação em futuros eventos promovidos pela organização;

SECRETARIADO / PROGRAMA
A partir do dia 23 de Setembro e até ao dia 27 de Setembro será possível efetuar o levantamento dos kit´s participante nos seguintes locais e horários:
Nos Municípios aderentes, Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares, Terras de Bouro e Montalegre em locais posteriormente a designar.
*Esposende: Piscinas Foz do Cávado – Diariamente das 9h00 ás 20h de 23 de Setembro e até ao dia 1 de Outubro
Dia 30 Setembro 2016
17h00 / 22h00
Secretariado - Auditório Municipal de Esposende
Para esclarecimentos e entrega de pertences dos participantes, nomeadamente mochilas para serem transportadas
para o ﬁnal da(s) etapa(s).
Dia 1 Outubro 2016
06h00 / 08h00
Secretariado - Auditório Municipal de Esposende
Para esclarecimentos e entrega de pertences dos participantes, nomeadamente mochilas para serem transportadas
para o ﬁnal da(s) etapa(s).
08h15 – Briﬁng
08h30 - Partida
12h00 / 20h00
Escola EB 2/3 Rio Caldo - Gerês
Secretariado – Entrega de pertences aos participantes - Banhos
Acomodação para dormida em solo duro no Pavilhão gimnodesportivo.
20h00 – Jantar convívio Rio Caldo / Gerês
16h00 / 22h00 RACE
Secretariado - Auditório Municipal de Esposende
Para esclarecimentos e entrega de pertences dos participantes, nomeadamente mochilas para serem transportadas
para o ﬁnal da etapa.
19h / 00h00
Escola EB 2/3 António Correia de Oliveira – Esposende
Banhos e acomodação para dormida em solo duro, no pavilhão gimnodesportivo para participantes RACE
20h30 – Jantar convívio na Escola EB 2/3 António Correia de Oliveira em Esposende com participantes RACE
Dia 2 Outubro 2016

RACE

06h00 / 7h00
Pequeno-almoço na Escola EB 2/3 António Correia de Oliveira – Esposende
7h00 / 8h00
Pequeno almoço - Escola EB 2/3 Rio Caldo / Gerês
Secretariado - Escola EB 2/3 Rio Caldo / Gerês
Para esclarecimentos e entrega de pertences dos participantes, nomeadamente mochilas para serem transportadas
para o ﬁnal da etapa.
08h15 – Briﬁng
08h30 - Partida
06h00 / 06h45
Auditório Municipal de Esposende
Para esclarecimentos e entrega de pertences dos participantes, nomeadamente mochilas para serem transportadas
para o ﬁnal da etapa.
06h45 – Briﬁng
07h00 - Partida
12h00 / 19h30
META - Centro Histórico de Montalegre
Banhos / Lanche / Reforço
20h – Regresso de autocarro e Transporte de Bicicletas.
(A organização não se responsabiliza pelos danos, nos equipamentos/bicicletas, relativos ao transporte)

DESISTÊNCIAS DA PROVA
Se por qualquer razão um atleta / equipa decidirem desistir da prova, terá de imediato que informar a organização.
Isto poderá ser feito em qualquer posto de controlo / abastecimento ou telefonicamente.
Os contactos de emergência estarão presentes no frontal do atleta.
Qualquer desistência não comunicada à organização poderá desencadear uma operação de busca e resgate, que
obviamente incorrerá em despesas para a organização. Estes custos, se os houver, serão debitados ao atleta/equipa
que negligenciou em informar a sua desistência.
Em relação à participação por duplas, estas são indissociáveis a não ser em caso de acidente, problema mecânico ou deﬁciência física. Numa situação de desistência, a equipa não pode abandonar o elemento desistente, até este ser entregue a um
elemento da organização (num dos pontos de controlo ou contatando a organização telefonicamente pelos números que
serão disponibilizados). O desrespeito desta regra gera a desqualiﬁcação da equipa. O segundo elemento poderá prosse-

guir a sua etapa, sendo penalizado tal como previsto no artigo das penalizações do presente regulamento.
Desistências pré-prova:
Se comunicadas por e-mail até dia 8 de setembro de 2016, os atletas terão direito ao reembolso de 50% do valor de
inscrição pago. Após essa data, não terão direito a qualquer reembolso.

ABANDONO COMPULSIVO
O diretor de prova, baseado no seu próprio julgamento, tem poderes para desclassiﬁcar ou não permitir a permanência em prova a atletas/duplas, que a dado momento apresentem qualquer um dos seguintes casos:
Problemas de saúde física ou mental;
Abuso ou violação premeditada do presente Regulamento de Prova;
Conduta antidesportiva;
Ingestão exagerada de bebidas alcoólicas;
Participar na prova sob a inﬂuência de drogas alucinogénias;
Abusivo desrespeito pelas leis vigentes, religiões ou costumes;
Abusivo desrespeito pelo meio ambiente (inclui lixo propositadamente deitado ao chão);
Abusivo desrespeito pelas regras de trânsito;

APOIO MECÂNICO
A organização providenciará a assistência técnica às bicicletas dos concorrentes que contratarem esses serviços a
título gratuito nos seguintes dias:
1 Outubro de 2016 ﬁnal etapa TRANSCÁVADO SLOW RACE
Todas as peças ou acessórios que venham a ser utilizados na reparação serão cobrados aos respetivos atletas, incluído a taxa de IVA legal em vigor.
2 Outubro de 2016 na passagem RACE pelo Gerês (Terras de Bouro).
Todas as peças ou acessórios que venham a ser utilizados na reparação serão cobrados aos respetivos atletas, incluído a taxa de IVA legal em vigor.

ALOJAMENTO
O TRANSCÁVADO SLOW RACE / TRANSCÁVADO RACE RACE tem incluído a dormida em solo duro em pavilhão no
entanto, caso o participante assim o deseje, por opção pessoal, a organização desenvolveu algumas parcerias com
unidades de alojamento na cidade de Esposende e na zona de Terras de Bouro (Gerês) e área circundante, informação
que será publicada no site do evento.

MATERIAL ACONSELHÁVEL
A organização aconselha todos os participantes assegurarem o seguinte material durante a prova:
Câmara-de-ar
Remendos

Bomba CO2
Kit de Ferramentas
Óleo para corrente
Pilhas (para GPS c/ pilhas)
Telemóvel (com bateria carregada)
Água e nutrição pessoal / sólidos
Lanterna
Apito

TRANSPORTE DE RETORNO
Participantes
O transporte de regresso a Esposende será realizado por autocarros turísticos imediatamente após o término da
prova.
Bicicletas
O transporte de bicicletas será efetuado logo após a saída dos autocarros com os participantes.
O cuidado acondicionamento das bicicletas será realizado por elementos da organização, sob observação do seu
proprietário. Neste ato, será entregue um documento para o levantamento autorizado aquando da sua descarga, em
Esposende.
A Organização não se responsabiliza por eventuais danos causados no transporte das bicicletas.

CLASSIFICAÇÕES / PRÉMIOS
O TRANSCÁVADO RACE será ganho pelo atleta individual masculino ou feminino e pela dupla que somar o menor
tempo no ﬁnal da prova.
Haverá uma classiﬁcação e prémios para os 3 melhores classiﬁcados, individual ou duplas.
Prize money: os três primeiros atletas - individual e duplas.
1º Classiﬁcado150€; 2º Classiﬁcado 75€; 3º Classiﬁcado 50€.
As classiﬁcações serão publicadas imediatamente no ﬁnal do evento.
Serão ainda atribuídas medalhas de ﬁnisher a todos os participantes que completem o TRANSCÁVADO SLOW RACE ou
o TRANSCÀVADO RACE, conforme regulamento da prova.

SEGURO
Os atletas inscritos no TRANSCÁVADO SLOW RACE e no TRANSCÀVADO RACE estarão cobertos por apólice de seguro
conforme Decreto Lei n.º10/2009, de 12 de Janeiro, garantindo as seguintes coberturas e capitais:
Morte 30.000,00 €;
Despesas de funeral 5.000,00 €;
Invalidez permanente absoluta 30.000,00 €;
Despesas de tratamento e repatriamento 4.500,00 €.

OUTRAS INDICAÇÕES
A organização pede a todos os participantes o maior civismo com os detritos, embalagens e aﬁns, devendo estes
serem depositados em local apropriado.
A realização deste evento implica a ocupação da via pública, por conseguinte, tendo em conta que não haverá interrupção da circulação nem elementos da organização nos cruzamentos e entroncamentos ao longo de todo o percurso,
todos os participantes devem obrigatoriamente cumprir as regras de trânsito.
O Júri decidirá sobre todos os assuntos relacionados com a prova que não foram objeto de regulamentação ou sobre
mal interpretações do presente julgamento. Este júri poderá ainda decidir sobre a imposição de penalizações.
Este regulamento poderá ser alterado, sem aviso prévio, se se veriﬁcar que existe alguma omissão, incorreção ou
texto que dê possibilidade a má interpretação.
Ao presente regulamento poderão ser efetuados aditamentos que serão igualmente publicados na página de internet
do evento.
Os casos omissos serão analisados pela organização que será soberana nas suas decisões.

CONTATOS
Morada:
ESPOSENDE 2000 EM
Av. Eng.º Eduardo Arantes e Oliveira
Piscinas Foz do Cávado
4740-204 Esposende
Contactos telefónicos:
Telefone:
253 964 182
Telemóvel
(Organização):
969 857 842
mail:
geral@transcavado.com
Site:
www.transcavado.com
www.esposende2000.pt

