
Organização

BTT Nocturno da Torre é um evento realizado pelo Centro Recreativo e Desportivo da
Torre.

Localização

A partida e chegada é localizada no Centro Recreativo e Desportivo da Torre, na Aldeia da
Torre, localizada na freguesia de Reguengo do Fetal, concelho da Batalha.

GPS latitude 39.660218° longitude -8.767306°

Maps https://goo.gl/maps/H44yGeXa21niqtR16

Programa

Secretariado das 16:00 horas até 30 minutos antes da partida de cada uma das distâncias.

19:00 - Partida dos 60km

20:30 -  Partida dos 30km

Percursos

Percurso de 30km

Com efectivamente 25,5 km com cerca de 730 metros de acumulado, que será totalmente
marcado com fitas e placas, havendo um elemento “vassoura” que garante segurança dos
andamentos mais “tranquilos”.

https://goo.gl/maps/H44yGeXa21niqtR16


Percurso de 60km

Com efetivamente 55,13 km e cerca de 1160 metros de acumulado, este percurso depende
exclusivamente do uso de GPS, com o respectivo track a disponibilizar pela organização.

https://pt.wikiloc.com/trilhas-mountain-bike/btt-noturno-torre-55km-2021-86290498

O percurso de características mais rolantes, com três zonas técnicas ( pedreira do
reguengo, Secção PANAM 02+PANAM 1, e descida dos moinhos da Torre) estipula-se um
tempo médio que em condições atmosféricas ideias rondará as 3:00 a 4:00 horas.

Haverá um elemento “vassoura” que garante segurança dos andamentos mais
“tranquilos”, ou para eventuais esclarecimentos de leitura GPS.

“Permuta de percursos” – Qualquer atleta que entenda alterar o percurso poderá fazer
desde estabeleça as seguintes condições:

a) Caso a alteração seja à no momento da partida efectuar abordagem no secretariado e
pedir para registar a alteração, no entanto ficará limitado aos horários estabelecidos
(percurso 60 km partida às 19:00 horas e percurso 30km às 20:30 horas );

b) Contactar a organização pelo contacto de segurança 244 705 222, ou nas zonas de
abastecimento a alteração do percurso;

https://pt.wikiloc.com/trilhas-mountain-bike/btt-noturno-torre-55km-2021-86290498


Condicionalismos

Ambos os percursos carecem do uso de iluminação própria na bicicleta/ atleta,
com uso recomendado atrás (luz vermelha) e a frente, que pelas características do
percurso deve possuir uma autonomia de pelo menos 3 horas.

Abastecimento

Reforço da distância de 30km será ao km 15.

Reforço da distância de 55km será líquidos ao km 10 e alimentar ao km 35

Classificações

Percurso de 30km

Não haverá qualquer tipo de classificação.

Prémio para a maior equipa,

A contagem de nº de elementos será acumulada no nº de elementos em ambas as
distâncias.

Percurso de 60km

1º lugar Masculino ( troféu + 820 gr Feijão )

2º lugar Masculino ( troféu + 540 gr Feijão )

3º lugar Masculino ( troféu + 410 gr Feijão )

1º lugar Feminino( troféu + 820 gr Feijão )

2º lugar Feminino ( troféu + 540 gr Feijão )

3º lugar Feminino ( troféu + 410 gr Feijão )

A classificação terá que ser garantida pelo registo de GPS, que será controlado a chegada,
devendo para tal ceder o equipamento para descarga do track e conferência da
organização.

Durante o percurso haverá controlos de passagem, que caso a organização solicite, pode
obrigar a paragem para verificações de segurança

Contactos

Número de emergência 244 705 222
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COVID 19

Devido à atualização da norma de Testagem Nacional definida pela DGS (Norma nº
019/2020), atualizada a 22-06-2021, e do parecer das entidades competentes, este
evento será realizado sem necessidade de Teste Antigénio obrigatório.

Norma 019/2020 - Ponto 24, alínea b):

“Nos eventos de natureza cultural , desportiva ou corporativa, aos profissionais e
participantes/espectadores, nos termos do Plano de Promoção da Operacionalização da
Testagem para SARS-CoV-2., sempre que o número de participantes/espectadores seja
superior a 1000, em ambiente aberto, ou superior a 500, em ambiente fechado;”

Sem prejuízo das norma acima referidas a organização entende que :

● Cada Box de Partida terá dimensão suficiente para que os atletas no momento que
antecede a partida consigam respeitar as regras de distanciamento social (2m2
por atleta);

● Os postos de abastecimento obedecerão no seu layout um formato em que não
haja aglomeração de participantes, contactos de participantes sem máscara a
menos de 2 metros e a partilha de objetos ou alimentos;

● É proibida a partilha de alimentos, bebidas ou qualquer acessório entre atletas;
● Não é permitido descartar os bidons ou qualquer tipo de resíduo.
● Existirão 2 zonas de abastecimento fornecidos pela organização, onde o atleta

terá que abrir e fechar o próprio bidon de água para abastecimento dos mesmos;
● Terá de ser respeitado o distanciamento social entre participantes;
● Nos postos de abastecimento haverá caixotes do lixo e dispensadores SABA;
● Não será permitida a permanência dos atletas nestas áreas. A natureza destes

postos é apenas de passagem dos participantes e do seu reabastecimento;
● Obrigatória a utilização de máscara após cortar a linha de meta;


