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1. Introdução 

A quarta etapa, do quarto Campeonato do Minho de BTT XCM – Raiz Carisma - III Maratona de BTT 

de Paredes de Coura 2017, é uma coorganização entre o Município de Paredes de Coura, e a 

Associação de Ciclismo do Minho, com a imprescidivel colaboração da GNR e Bombeiros de Paredes 

de Coura e de cerca de 50 voluntários, oriundos das diversas ferguesias do concelho, atravessadas 

pelas competições propostas, nesta edição de 2017. 

Esta competição, de Cross Country desenvolve-se por trilhos e caminhos rurais do território de 

Paredes de Coura  com o início e fim das provas a acontecer na sede do Concelho, mais propriamente 

no Largo 5 de Outubro – Frente ao Tribunal.  

Para além dos atletas regularmente inscritos nas diversas categorias em competição, a prova destina-

se igualmente a praticantes de BTT-Cross Country, não federados na vertente de lazer, aos quais é 

proposto o percurso da Meia Maratona-Lazer, com a distância aproximada de 41,7 km. 

Nas nas categorias de competição, e paraciclismo, depois da 1.ª passagem pela linha de meta, terão 

ainda de percorrer o percurso suplementar da maratona com 20,8 km, perfazendo a quilometragem 

total aproximada de 62,5 km. 

O Múnicípio de Paredes de Coura, à semelhança dos anos anteriores, segura os atletas em prova e 

assegura os abastecimentos  sólidos e os pontos de fornecimento de água.  

Nesta Edição de 2017, estarão em disputa prémios monetários no valor total de aproximadamente 

500 € euros. 

A participação na III Maratona de BTT de Paredes de Coura, tem um custo de inscrição de cinco euros 

(5 €euros / Atleta) revertendo o valor das inscrições a favor do OUSAM – Organismo Utilitário e Social 

de Apoio Mútuo, que há quase 30 anos desenvolve em Paredes de Coura uma ação de cariz social 

que se reparte pelas vertentes de apoio à infância e terceira idade. https://www.facebook.com/ousamcoura/. 

 

2. Ambiente 

Integrando o conceito de “Prova Aberta” definido pela Federação Portuguesa de Ciclismo, A 3ª Edição 

da Maratona de BTT de Paredes de Coura, é promovida no pressuposto das boas práticas ambientais 

e no estrito respeito, salvaguarda e proteção dos recursos naturais, pelo que se apela ao respeito 

pelas zonas de assistência, na perspetiva da boa gestão dos resíduos gerados pela prova. 

 

 

https://www.facebook.com/ousamcoura/
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3. Como chegar 
 

Local de Partida / Chegada / Paddock : Largo 5 de Outubro (Junto ao Tribunal)  

Rua do Largo 5 de Outubro: GPS - 41°54'46.76"N I 8°33'45.13"W 

Google Maps: https://goo.gl/maps/4x2YL 

 

4. Programa 

4.º Campeonato do Minho de BTT-XCM – Raiz Carisma 

III Maratona de BTT – ACM / PAREDES DE COURA 

o Meia-Maratona Lazer - 41,7 kms 

o Maratona - 62, 5 kms 

 

 
Dia 03 de Junho de 2017 

15:00h - Abertura do Secretariado (Sede da União de Freguesias da Vila e Resende) 

20:00h - Encerramento do Secretariado (Sede da União de Freguesias da Vila e Resende) 

 

Dia 04 de Junho de 2017 

07:30h - Abertura do Paddock  

08:00h - Abertura do Secretariado (Sede da União de Freguesias da Vila e Resende) 

08:30h - Reunião diretores desportivos 

09:00h - Abertura do controlo “0” 

09:30h - Fecho do secretariado; 

09:30h – Briefing 

10:00h - Partida da III Maratona de BTT de Paredes de Coura. 

14:30h - Cerimónia de entrega de prémios aos 3 primeiros classificados de cada escalão em competição 

16:00h - Fim do controlo de meta – encerramento da III Maratona de BTT de Paredes de Coura 2017. 

 

5. Paddock 

Localizado no Lg. 5 de Outubro, (Frente ao Tribunal) onde funcionará todo caixas de partida, 

assistência médica e pódio. existem nas imediações diversos parques de estacionamento à superfície, 

bem como cafés, restaurantes, pastelarias e outro comércio. O secretariado da prova, como 

habitualmente funcionará na Sede da UF. da Vila e Resende. 

Os balneários e lavagem de bicicletas funcionarão nas piscinas municipais a 250 m do paddock. 

https://goo.gl/maps/4x2YL


III MARATONA DE BTT DE PAREDES DE COURA 2017 
 

GUIA INFORMATIVO  

 

6. Percursos e Altimetria. 

Meia - Maratona de BTT de Paredes de Coura 2017 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xkvgbrbgvkaxhdyq 
 

 
 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xkvgbrbgvkaxhdyq
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Maratona de BTT de Paredes de Coura 2017 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mkvddomjxpgyvyjx 

 
 

 
 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mkvddomjxpgyvyjx
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7. Zonas de Abastecimento – Equipas / Reforços Alimentares e Pontos de Água 

Os reforços alimentares promovidos pela organização, serão destinados a todos os atletas em prova. 

As equipas de atletas federados, são responsáveis pela alimentação específica dos seus atletas. 

 

8. ZONAS DE ABASTECIMENTO EQUIPAS E REFORÇOS ALIMENTARES 

 

Mapa de localização das ZA`s Meia – Maratona - Lazer 
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ZA 1 Centro de Educação e Interpretação Ambiental (CEIA, Chã de Lamas Vascões 26,5 

km da prova) Este percurso será sinalizado pela organização.  

Roadbook: https://goo.gl/maps/RdGVUdCcRQS2 

 

ZA 2 META/ PADDOCK (Lg. 5 de Outubro em Paredes de Coura) 41,7 km da prova). 

Roadbook: https://goo.gl/maps/wYhYL82jkBQ2 

 

Mapa de Localização das ZA`s – Maratona: 

 

 

 

https://goo.gl/maps/RdGVUdCcRQS2
https://goo.gl/maps/wYhYL82jkBQ2
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ZA 3 – Cunha, junto à EN 301, ao 49,3 km da prova 

Roadbook: https://goo.gl/maps/YMTPfCzFC4U2 

 

PONTOS DE ÁGUA (Pontos Líquidos) 

Dependendo das condições climatéricas, prevendo-se muito calor, a organização prevê a localização 

de vários pontos de água, a cada 10/15 km, cujos os locais em cada percurso da prova se apresentam: 

Meia-Maratona: 

https://goo.gl/maps/YMTPfCzFC4U2
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o Travanca, junto à entrada na Paisagem protegida do Corno de Bico, ao 10 km da prova. 

Roadbook - https://goo.gl/maps/S7VAbkEZnUN2 

 

o Bico, à passagem pela EM 520 em Baltar, acesso ao Campo de Futebol. 

Roadbook - https://goo.gl/maps/2uxCDQqUnp62 

 

o Cento de Educação e Interpretação Ambiental do Corno de Bico (CEIA) - Chã de Lamas, Vascões 

26,5 km da prova) Este percurso será sinalizado pela organização.  

Roadbook: https://goo.gl/maps/RdGVUdCcRQS2 

 

o Alto da Cabeluda, junto à EN 301, ao 33 km da prova. 

Roadbook: https://goo.gl/maps/kbhSWSgDU7q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/S7VAbkEZnUN2
https://goo.gl/maps/2uxCDQqUnp62
https://goo.gl/maps/RdGVUdCcRQS2
https://goo.gl/maps/kbhSWSgDU7q
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Maratona: 

 

o Outeiro – Cunha, junto à EN 303, ao 47,6 km da prova 

Roadbook: https://goo.gl/maps/n6prWiMCZrz 

 

o Valsa – Infesta, junto à EM 514, ao 51,9 km da prova. 

Roadbook: https://goo.gl/maps/Ba8FDzFfXtz 

 

9. Segurança 

Marcações e Cortes de Trânsito: 

O percurso será todo ele marcado com fitas verticais indicando o lado interior das curvas, sempre que 

se julgue necessário serão aplicadas placas de direção, seguimento, perigos eminentes, aproximação 

dos postos de controlo, zonas de assistência, etc.  

https://goo.gl/maps/n6prWiMCZrz
https://goo.gl/maps/Ba8FDzFfXtz
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Serão igualmente sinalizados os percursos de acesso às ZA`s a partir do Paddock. 

Ao longo do percurso estarão estrategicamente colocados Comissários de Pista (CP) - membros da 

organização a auxiliar a passagem dos participantes pelas estradas nacionais e municipais, com a 

colaboração da GNR. A Organização, a par dos comissários de pista localizados nos locais mais problemáticos 

ao longo dos percursos, colocará veículos para transporte de bicicletas e ciclistas que por qualquer motivo 

decidam desistir da prova. 

De modo a promover a verdade desportiva, os tempos dos atletas, existirão ao longo dos percursos, 

postos de controlo normais e não declarados, nos quais serão aferidas as passagens dos participantes. 

A entrada no percurso da maratona será encerrada (90 minutos depois da passagem do primeiro 

atleta de cada escalão), pelo que os participantes que pretendam efetuar o percurso correspondente 

à Maratona/Maratona-curta deverão concluir a meia maratona antes desse horário.  

O Controlo de meta encerra à hora prevista (16:00 Horas), pelo que não serão atribuídas classificações 

aos atletas que cruzem a meta depois desse horário, mantendo-se, no entanto, os serviços de 

chegada, até que chegue à meta o último elemento da organização (moto), atrás do último 

participante. 

 

10. Sinalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Staff 

Diretor de Corrida/Segurança  933 267 400 Alberto Pires 

Diretor de Percursos/Paddock  927 401 501 Pedro Sousa 
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12. Contactos:  

ORGANIZAÇÃO E INFORMAÇÕES 

Emergência Médica                         112 / 933 267 400 / 927 401 501 

Bombeiros Voluntários 251 780 300 

Nº Nacional Emergência 112 

GNR - Posto Territorial de P. de Coura 251 782 123 

ACM  914 507 246 

 

LINKS DOS ORGANIZADORES: 

Associação de Ciclismo do Minho: www.acm.pt 

Município de Paredes de Coura: www.paredesdecoura.pt 

 

APOIOS: 

Federação Portuguesa de Ciclismo: www.uvp-fpc.pt 

Encostas do Corno de Bico 

 

PARCEIROS OFICIAIS: 

Raiz Carisma: http://www.raizcarisma.pt/ 

Arrecadações da Quintã – Guimarães; ACM TV; Cision; Bike Magazine 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

Relembramos a necessidade de os participantes cumprirem escrupulosamente as disposições, 

regulamentares e legais, relativas à circulação no percurso, bem como à circulação na via pública. 

A Organização reserva-se no direito de publicar imagens e/ou vídeos captados durante o 

desenvolvimento da atividade, pelo que ao inscrever-se os atletas autorizam automaticamente a sua 

publicação.  


