Objetivos e regulamento 1º Passeio BTT
“Trilhos Mineiros”
OBJETIVOS
A Junta de Freguesia de Aljustrel define como objetivos para este evento:
- Apoiar os Bombeiros Voluntários de Aljustrel, como entidade humanitária e de
importância vital para todos os munícipes nas suas diversas vertentes, nomeadamente de
assistência a vidas humanas e bens em perigo.
- Promover, estimular e incentivar a utilização da bicicleta enquanto meio de transporte
alternativo, não poluente, saudável e como instrumento lúdico-desportivo que permite o
contato direto com a natureza, património e todo o meio envolvente da sociedade.
- Promover as potencialidades turísticas da Freguesia de Aljustrel, onde os trilhos
definidos rompem por paisagens fantásticas, locais únicos do património mineiro e
aglomerados característicos de zonas mineiras e agrícolas.
REGULAMENTO
1 – A prova é organizada pela Junta de Freguesia de Aljustrel e pelos Bombeiros
Voluntários de Aljustrel, com a colaboração da Câmara Municipal de Aljustrel, da
secção de BTT do CRIRA, das Caixa de Crédito Agrícola de Aljustrel e outras
entidades a envolver, principalmente, na divulgação da respetiva prova e no apoio
logístico.
2 - A prova realiza-se no dia 01 de Abril com três percursos, nomeadamente: trilho 1 –
10 Km (trilho guiado); trilho 2 – 20 Km; trilho 3 – 45 Km;
2.1 – Antes da partida será transmitido aos participantes os últimos esclarecimentos
relativamente à prova, esclarecer algumas dúvidas e efetuar alguns alertas;
2.2 – A partida está prevista para as 09:30h.

3 - A prova decorrerá por caminhos rurais e trilhos mineiros na Freguesia de Aljustrel,
estando os percursos abertos ao movimento de outras pessoas e veículos, pelo que,
todos os participantes deverão respeitar as regras de circulação da via pública, com
especial atenção na passagem por alguns arruamentos urbanos, principalmente nos
primeiros 2,5 Km (Nossa Srª do Castelo – Bairro Mineiro de S. João), nas transversais
de algumas vias principais, dentro do aglomerado do Carregueiro, no acesso ao
aglomerado da Corte Vicente Anes e na parte final do percurso. Assim, todas as regras
de trânsito devem ser cumpridas, recaindo sobre os participantes as responsabilidades
pelos respetivos comportamentos e atitudes durante todo o percurso.
4 - Ao longo do percurso, haverá 3 postos de abastecimento de líquidos e sólidos, a
designar na informação distribuída aos participantes no início da prova. Nesses postos
os participantes poderão descansar, alimentar-se e/ou reparar algum problema
mecânico.
5 - Todos os participantes deverão respeitar os trilhos designados pela organização e
atender aos conselhos e indicações dadas pelos colaboradores da organização.
6 – Durante o mês de Março, no site, www.jf-aljustrel.pt, serão disponibilizadas
informações complementares, nomeadamente, itinerários; locais de passagem; locais
emblemáticos da Freguesia; pontos de abastecimento; outras informações.
7 – Podem participar atletas de ambos os sexos com idade a partir de 14 anos de idade.
8 – Para os participantes com idades inferiores a 18 anos é obrigatório o preenchimento
do termo de autorização e responsabilidade assinado pelo responsável legal.
9 – O secretariado abre às 08:15h e será feito em dois locais, nomeadamente no local da
partida (Nossa Srª do Castelo) e junto ao Pavilhão Municipal (local de banhos).
10 – Aconselhamos o uso de capacete durante toda a prova, bem como a utilização de
um telemóvel ativo, cujo número deve ser indicado no ato da inscrição.
11 – São elementos da organização: coordenadores, elementos do secretariado,
controladores de passagem; abastecedores; controladores das 2 zonas de partida e
chegada.

12 - A organização alerta os participantes que não assume responsabilidade pela
respetiva saúde e integridade física, assim como por danos pessoais e/ou materiais.
13 – Em caso de acidente, este deve ser sempre comunicado de imediato pelo próprio à
organização, explicando a situação e gravidade do acidente, bem como a indicação do
local onde se encontra e, se possível, a distância percorrida. No caso de impossibilidade
do próprio em comunicar o acidente, este deverá ser comunicado pelos primeiros
participantes que detetem a situação.
14 – Os participantes devem respeitar o ambiente, não jogando lixo fora das áreas
destinadas.
15 – Ao presente regulamento poderão ser efetuados aditamentos que serão igualmente
publicados no site da Freguesia, www.jf-aljustrel.pt.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Durante a prova, os acompanhantes que não participarem têm a possibilidade de
participar em passeios e visitas guiadas ao património mineiro e religioso de Aljustrel e,
em simultâneo, acompanhar o percurso de BTT em alguns pontos de passagem,
nomeadamente na zona do património mineiro.
- Durante a tarde são, também, disponibilizadas visitas guiadas ao património mineiro,
religioso e locais emblemáticos da Freguesia de Aljustrel.
- Para se inscreverem nas visitas guiadas, os participantes da devem inscrever-se no ato
da inscrição para o passeio de BTT ou no secretariado no dia da prova, estando sujeitos
às limitações de participação.

