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Designação - VII Raid BTT Guerreiro de Pedra 

Organização – Associação Desportiva Roladores de Basto 

Data do Evento – 10 de maio 2015 

Data Limite para Inscrição - 4 de maio 2015 

Concentração – Lugar de Moscoso – Cabeceiras de Basto (41.583348°, -7.925548°) 

Partida e Chegada – Junto à Adega Regional NARIZ DO MUNDO 

Contactos – 963 330 150 / 968 744 382 

Percurso – 40 Km 

Tipo de Evento – Sem carácter competitivo 

Valor da Inscrição – 15€ com almoço e 8€ sem almoço 

Limite de Inscrições – 200 (c/almoço) – Ilimitado (s/almoço) 

Está Incluído – Seguro, Brindes, Abastecimento, Carro de Apoio, Banhos, Viatura de Emergência 

Horário de Secretariado – 07:30 até às 8:45 

Horário da partida – 09:00 

 

Raid 

O Raid será de andamento livre, não havendo lugar a pontos de controlo ou registo de tempos. Apenas será registada a 

ordem de chegada. 

Os participantes deverão respeitar as regras básicas do trânsito bem como todas as indicações dadas por elementos da 

Organização devidamente identificados que tudo farão para garantir a segurança dos referidos participantes. 

Estarão devidamente posicionadas ao longo do percurso todas as indicações e sinaléticas necessárias aos 

participantes. Estas indicações serão apresentadas minutos antes da partida. 

Todo o percurso será realizado por caminhos e trilhos dos concelhos de Cabeceiras de Basto e Montalegre. 

É expressamente proibido a todos os participantes deitar fora todo e qualquer tipo de lixo, contra o bem-estar social e da 

Natureza. 

A idade mínima de participação é de 15 anos. 

Caso a idade do participante seja inferior a 18 anos, este deverá apresentar no dia da prova, o Termo de 

Responsabilidade disponibilizado em http://www.raidbttcabeceiras.blogspot.pt/, totalmente preenchido e 

assinado pelo seu Encarregado de Educação.   

Segurança 

É obrigatório o uso do capacete devidamente colocado e apertado. 

A Organização dispõe de veículos de primeiros socorros sendo um deles uma Ambulância da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, devidamente posicionada no percurso durante todo o passeio afim de 

responder rapidamente a alguma solicitação de emergência. 

Ao longo de todo o percurso, estarão devidamente colocados e identificados membros da organização, que prestarão 

todo e qualquer auxílio aos participantes. 

Logística 

Durante o Passeio, os participantes encontrarão 1 (um) ponto de abastecimento de líquidos e sólidos, que estará 

devidamente identificado. 

Haverá balneários para banhos dos participantes no final do passeio e dispositivos para lavagem das bicicletas, junto à 

Adega Regional Nariz do Mundo. 

A Organização informará no briefing antes da partida, toda a sinalética com fitas, indicação vertical/horizontal e todos os 

meios humanos que estarão em toda a extensão do percurso. 

Disposições Finais 

A Organização reserva-se o direito da alterar o regulamento para o bom funcionamento do passeio. 

Por motivos não previsíveis, o percurso poderá sofrer alterações de última hora. 

Para os participantes que não façam uso do capacete, a Organização reserva-se o direito de não permitir a participação 

dos mesmos. 
 

 
Cabeceiras de Basto, 16 de janeiro de 2015 

A Organização 

http://festadepontevel.com/wp-content/uploads/2012/11/TERMO-DE-RESPONSABILIDADE-PARA-MENORES-DE-18-ANOS.doc
http://festadepontevel.com/wp-content/uploads/2012/11/TERMO-DE-RESPONSABILIDADE-PARA-MENORES-DE-18-ANOS.doc

