REGULAMENTO PARTICULAR
AVALANCHE LICOR BEIRÃO 2018

1.º APRESENTAÇÃO
O Montanha Clube leva a efeito nos dias 5, 6 e 7 de Outubro de 2018 a realização da 17.ª edição do mítico
evento AVALANCHE LICOR BEIRÃO, direcionado a todos os amantes do BTT.
O evento em causa decorre num percurso maioritariamente a descer, em que o ponto de partida é no Trevim
a 1.200 metros de altitude e chegada no centro da vila da Lousã.
A partida é dada em simultâneo para todos os atletas, sendo vencedor o atleta que corte primeiro a linha de
meta.

2.º PERCURSOS
O percurso será onde decorre a AVALANCHE LICOR BEIRÃO no dia 7 de Outubro (domingo), que liga o
ponto mais alto da Serra da Lousã (Trevim) ao centro da vila da Lousã, num total de 13 Kms.
O percurso circula por estradas florestais e singletracks por entre a vegetação e as encostas de xisto
características da Serra da Lousã.

3.º HORÁRIOS
Sexta-feira dia 5:
09:00-13:00 » Funcionamento do secretariado (junto à zona de meta – Nave de Exposições).
14:30-19:00 – Funcionamento do secretariado.
10:30-12:30 – Transportes para a zona de partida.
14:30-18:00 – Transportes para a zona de partida.

Sábado dia 6:
09:00-19:00 » Funcionamento do secretariado.
09:00-16:30 » Partida de transportes para treinos.

Domingo dia 7:
08:30-09:00 » Partida de transportes para treinos.
08:30-10:00 » Funcionamento do secretariado.
11:00-13:00 » Partida de transportes para a Avalanche Licor Beirão.
12:00 » Fecho do percurso.
13:00- Ultimo transporte para zona de partida.
13:00 » Preparação da grelha de partida.
14:30 » Partida oficial.
16:30 » Entrega de prémios.

4.º INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser efetuadas em formulário indicado, que se encontra disponível no site oficial do
evento (www.montanha-clube.pt) e na página de Facebook do Montanha Clube, onde contêm informação de
como proceder.
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A taxa de inscrição é:
- 20€ para atletas federados.
- 25€ para atletas não federados com seguro.
Para as classes senhoras e “putos” a inscrição é gratuita, bem como aos 15 primeiros da edição anterior,
2017.
Os primeiros 50 atletas da edição anterior têm direito ao dorsal com o número do seu resultado, a restante
atribuição fica ao critério da organização, tendo como base o resultado do ano anterior.
As inscrições incluem: dorsal, transporte de bicicletas e atletas para o ponto de partida, t-shirt do evento,
banho quente e seguro.
A idade mínima para participar é de 10 anos à data do evento.
Não são feitas devoluções do valor da inscrição a menos de duas semanas do evento.
Inscrição só fica validada apos pagãmente e envio por email (avalanchelicorbeirao@gmail.com) com
comprovativo de pagamento e identificação dos atletas em causa.
NIB: 0010 0000 44769200002 04 – Bpi / IBAN: PT50 0010 0000 44769200002 04.

6.º CLASSE E-BIKES
À semelhança do ano anterior, 2017, esta classe engloba todas as bicicletas elétricas. Estas não entrarão na
classificação geral, apenas na sua classe especifica, E-Bikes.

7.º CLASSES E PRÉMIOS
Não há distinção das classes pela licença federativa, unicamente existe: Geral Masculinos e Geral
Femininas, Geral Putos (dos 10 aos 14 anos) e Geral E-Bikes (Bicicletas elétricas).
Serão atribuídos Troféus aos 10 primeiros classificados de cada classe e jersey aos vencedores. Exceto na
classe E-Bikes onde apenas serão atribuídos prémios aos 3 primeiros, classificados.
Unicamente o vencedor e vencedora podem exibir no pódio a sua bicicleta.

7.º TRANSPORTES
Os atletas têm direito a transporte para o ponto de partida no dia anterior e no dia da prova.
O organizador não se responsabiliza por não conseguir fazer chegar a tempo os atletas, cada participante
deverá gerir o seu tempo de forma a não chegar depois da sua hora.
Para uso dos transportes, os atletas tem obrigatoriamente de ter o dorsal colocado na bicicleta.
No dia de corrida, 7 de Outubro, ás 13.00h será a saída do último transporte para a zona de partida, Trevim.

8.º DESCLASSIFICAÇÃO
Será alvo de desclassificação o atleta que:
- Atalhe caminho, não respeitando a marcação dos percursos (manga plástica e placas de indicação);
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- No momento da partida arranque de um posto que não seja o seu;
- Chegue a meta com um dorsal que não seja o que lhe foi atribuído na inscrição;
- Desrespeitem o regulamento ou ordens dadas pela organização;

9.º CRONOMETRAGEM E RESULTADOS
Cronometragem e afixação de resultados a cargo de empresa especializada contratada para o efeito.
Só são apresentados os tempos dos atletas que cheguem até 1 hora depois de ter chegado o primeiro atleta.

10.º PROTEÇÕES
É obrigatório o uso de capacete, luvas e joelheiras. Outras proteções ficam ao critério de cada atleta.

11.º 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 está no direito de suspender a prova, por motivo de força maior (tal como fenómenos
atmosféricos adversos), caso considere não existir condições para o normal funcionamento da prova.
Os atletas unicamente estão assegurados pelo seguro, em acidentes que ocorram nos percursos definidos
para o evento.

12.º CASOS OMISSOS
Todo e qualquer caso omisso não presente neste Regulamento, apelos ou dúvidas na sua interpretação,
serão julgados pelo Diretor e/ou responsável do percurso.

13.º ORGANIZAÇÃO
Montanha Clube – Apartado 45 – 3200 Lousã

3

14.º ESTRUTURA DO EVENTO
DIRETOR DE PROVA

Tiago Ferreira

PERCURSO E RELAÇÕES PÚBLICAS

João Martins

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO PERCURSO

Leonor Bandeira

INSCRIÇÕES E SECRETARIADO

Ana Agostinho

ZONA DE PARTIDAS

João Bandeira

ZONA DE CHEGADAS

Constança Bandeira

ENTREGA DE PRÉMIOS

Secretariado

TRANSPORTES

Secretariado

ALMOÇO E BAR

Secretariado

CRONOMETRAGEM

Cronobandeira, Lda

Lousã, 13 de Agosto de 2018

Pelo diretor de prova
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