
Prova de Resistência Nocturna 3 Horas 
G.D.Alegrete 

14 de Agosto de 2009  

 

Regulamento da Prova  

   

1. Apresentação  

Inserida nas Festas de N.ª Sr.ª de Alegria de 2009, o Grupo Desportivo de Alegrete 
organiza a prova a que se refere o presente regulamento. A prova adopta a denominação 
de "Prova de Resistência Nocturna 3 horas" e é uma prova de competição em BTT onde a 
resistência dos participantes é posta à prova, num circuito fechado ao longo de 3 Horas. 
Num circuito inserido na vila de Alegrete e na zona que circunda a vila, a dureza e a 
beleza estão garantidas, venha competir, pôr-se à prova ou simplesmente divertir-se e 
apreciar o que Alegrete e as festas de N.ª Sr.ª de Alegria têm para lhe oferecer. 
Esperamos por si dia 14 de Agosto de 2009.  

2. Inscrições  

a) A participação é aberta a todos os participantes sem limitações físicas e com mais de 14 

anos, o qual se regerá pelo presente Regulamento Técnico e por toda e qualquer outra 
regulamentação ou interpretação publicada pela organização como adenda ao presente 
regulamento e publicada até 5 dias antes da data de inicio da prova. 

b) Os participantes serão inscritos individualmente, em duas provas consoante o sexo: 
• 3 Horas Masculino; 
• 3 Horas Feminino; 
 

c) A inscrição na prova poderá ser feita através do site do Grupo Desportivo de 
Alegrete/BTTGagas (www.gdalegretebttgagas.pt.vu) ou através dos seguintes contactos:  
• Paulo Monteiro – 934649546 
• Miguel Trindade - 931645614 

d) Não serão aceites novas inscrições se se verificar uma das condições abaixo: 
• For atingido o número de 70 participantes com inscrições válidas; 
• Em data posterior a dia 9 de Agosto de 2009 (caso não seja atingido o número de 70 
participantes). 

Nota: As inscrições que não forem válidas depois de dia 9 de Agosto de 2009 serão 
canceladas.  

e) A inscrição para participação na prova implica o pagamento de: 
• Participantes Masculinos: €12; 
• Participantes Femininos: €12; 
 

f) No valor da inscrição está incluído: 
• Dorsal do evento; 



• Ofertas; 
• Seguro; 
• Abastecimentos; 
• Banho; 
• Jantar.  

g) O pagamento da inscrição poderá ser feito de uma das seguintes maneiras: 

• Transferência Bancária, para o NIB: 004602411365110012867; 
• Cheque com Nome, Morada e Nº de telefone. Devendo este ser enviado à ordem do 
Grupo Desportivo de Alegrete para a seguinte morada:  

Grupo Desportivo de Alegrete 
Rua do Espírito Santo, 1 

7300-311, Alegrete 

   

h) Pode e deve ser enviado para o e-mail (migtrindade@sapo.pt) o comprovativo de 
pagamento da inscrição.  

i) Aos participantes menores de 18 anos que desejem participar na prova será exigido que 
entreguem um Termo de Responsabilidade dos pais ou tutores legais a autorizar a 
participação na prova. O mesmo poderá ser obtido no site do Grupo Desportivo de 
Alegrete, em www.gdalegretebttgagas.pt.vu. Este deverá ser impresso, preenchido, 
assinado e enviado para a morada indicada em g).  

j) As inscrições só serão consideradas válidas após ser recebido o comprovativo do 
pagamento respectivo e também, no caso de o participante ter idade menor que 18 
anos, o documento referido em i).  

3. A Prova  

a) A prova decorrerá ao longo de 3 horas num circuito com aproximadamente 6 Km por 
volta, percurso este que terá um nível de dificuldade física e técnica - médio. 
O percurso será composto por “estradões”, trilhos técnicos com vários tipos de piso e 
single-tracks.  

b) O percurso estará sinalizado com placas de direcção, de perigo e fitas em toda a sua 
extensão, ao longo do mesmo estarão elementos da organização que prestarão auxílio 
aos participantes se for necessário. Em outras zonas, se necessitar de algum tipo de 
apoio, utilize os números de telemóvel existentes no dorsal.  

c) Ao longo do percurso existirão vários Postos de Controlo, não sendo do conhecimento 
dos participantes, a quantidade existente e a sua localização. Os atletas que não passem 
em todos os Postos de Controlo em todas as voltas realizadas serão desclassificados.  

d) Existirá uma Zona de Abastecimento e uma zona para Assistência Técnica junto da 
meta da prova, durante toda a duração da prova.  

e) A prova terá classificações e estas serão atribuídas de acordo com os regulamentos 
federativos para este tipo de provas que abaixo se encontram transcritos:  

"1) Apenas serão classificados os participantes que completem integralmente as 3 
Horas de prova. 
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2) Os participantes completam a sua prova quando passarem a linha de meta após 
as 3 Horas e terão uma tolerância de 30 minutos para completarem a sua última 

volta ao percurso. 

3) Todos os participantes que não completem as 3 Horas de prova ou excedam a 
tolerância não serão classificados, sendo-lhes apenas atribuídos o número de voltas 

e o tempo efectuado antes das 3 Horas. 

4) A ordem da classificação será definida pelo maior número de voltas ao circuito no 
menor espaço de tempo."  

f) Serão entregues prémios aos 3 primeiros classificados, de acordo com a alínea e), de 
cada categoria. Os prémios são os seguintes: 
• Troféu correspondente ao lugar obtido, 1º, 2º ou 3º; 
 

g) Independentemente de ser um percurso sinalizado e de existir, ao longo do percurso 
membros da organização a controlar algumas passagens, o percurso passa por algumas 
zonas públicas e abertas ao trânsito pelo que, cumpre ao participante estar atento para a 
eventualidade de surgir algo de inesperado durante a prova.  

h) É obrigatório o uso de capacete e luzes devidamente colocados em toda a extensão do 
percurso. O incumprimento desta alínea implica a desclassificação do atleta.  

i) Todo o comportamento que se afaste da boa conduta “betetista”, implicará a 
desclassificação do atleta, e a exclusão de futuras edições da Prova de Resistência 
Nocturna 3 Horas.  

4. Programa  

14 de Agosto de 2009 
16h30 Abertura do secretariado que funcionará até às 18h45 onde cada participante terá 
obrigatoriamente que levantar as suas ofertas e dorsal. 
18h45 Fecho do secretariado e briefing da prova, feito pela organização no local da 
partida. 
19h00 Início da prova. 
22h00 Fim da prova. 
22h30 Encerramento do controlo de meta. 

5. Informações  

Outras informações serão adicionadas ao site do clube à medida que a data da prova se 
aproxima, para mais informações ou para o esclarecimento de qualquer dúvida, é possível 
contactar-nos através dos contactos já descriminados. 

 

 

 

 


