
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

Programa e regulamento 
 3ª Etapa Circuito NGPS 2014 

Rota do Vale do Vizela 26 de Abril 
 

Percurso  
A organização irá disponibilizar dois percursos (RVV75 e RVV50), sendo os dois realizados em Autonomia 

Total e exclusivamente guiados por GPS. 

RVV75 - Percurso com um grau de dificuldade, técnica e física alta, que terá cerca de 75 km, com um 

máximo de 2300 metros de desnível de subida acumulada! 

RVV50 - Percurso com um grau de dificuldade, técnica e física intermédia, com cerca de 50km e com um 

máximo de 1500 metros de desnível de subida acumulada! 

Ambos os percursos terão escapatórias intermédias, que serão disponibilizadas no track GPS, bem como 

pontos de abastecimento de água e sólidos (fontes de água potável, cafés, etc). 

Os track GPS, serão fornecidos no mínimo 2 dias antes do evento, sendo enviados para o email fornecido, 

no acto da inscrição, nos formatos GPX e KML. 

O local para a partida e chegada, será a Zona Ribeirinha do Rio Vizela, ao pé do Parque das Termas, onde 

além do espaço para estacionamento, os participantes têm acesso a um WC publico e uma cafetaria para 

tomarem o seu pequeno almoço. A gastronomia também não será esquecida, no track GPS, vão poder passar 

por locais, onde podem provar a gastronomia local. 

Para evitar que os participantes mais atrasados, não consigam completar o percurso em tempo útil, num 

determinado posto de controlo e a partir de um horário estipulado no dia do evento, os mesmos, serão 

aconselhados a usar uma alternativa para concluir o passeio. 

 

Secretariado 
O Secretariado será montado no mesmo local da partida/chegada; 

Os participantes serão obrigados a: 

-apresentar documento de identificação; 

-requisitar o seu dorsal; 

-confirmar a sua participação ou desistência quer na saída, quer na chegada. 

-menores de idade, terão de apresentar termo de responsabilidade assinada pelo encarregado de educação, no 

local do secretariado. 

 

Balneários 
Balneário 1, no Pavilhão Municipal de Vizela, a de 1,5Km da Zona de Arranque e chegada, o maior 

balneário. 

Balneário 2, Parque das Termas, a 300m da Zona de Arranque e chegada, 3 Masculinos e 3 Femininos. 

Balneário 3, Multiusos de Vizela a cerca de 500m da Zona de Arranque e chegada, 4 Masculinos e 4 

Femininos.  

 

Inscrições 
Aberto a ambos os sexos. 

Proibida a participação a menores de dezoito anos em ambos os percursos. Os menores terão de apresentar 

termo de responsabilidade assinada pelo encarregado de educação, no local do secretariado. 



As inscrições serão obrigatórias e feitas exclusivamente online, em formulário próprio, disponível no site do 

evento e também no site do Circuito NGPS. 

O valor da inscrição é de 5€ (grátis para o sexo feminino), para pagamentos até às 23h59m do dia 18 de 

Abril de 2014, após essa data, o valor de inscrição sofre um agravamento de 5€, passando a ser de 10€ 

(grátis para o sexo feminino). 

 

Dados para pagamento 

5€ - até às 11h59m do dia 18 de Abril de 2014 

10€ - até às 15h do dia 24 de Abril de 2014 

 

Não se aceitam inscrições a partir do dia 24 de Abril, 15h, nem no próprio dia do evento.  

Banco: Millenium BCP 

Titular da conta: Vera Lúcia De Sousa Cardoso 

Nº de Conta: 10135354 

NIB: 003300000001013535451 

 

A validação da inscrição na 3ª Etapa (Vale do Vizela), é efectuada após o envio de comprovativo de 

pagamento, para o email vizela.btt.inscricoes@gmail.com  

 

 

A inscrição no evento inclui:  
-participação em ambos os percursos, através de track GPS, fornecidos no mínimo 2 dias antes do evento, 

sendo enviados para o email fornecido, no acto da inscrição, nos formatos GPX e KML; 

-seguro; 

-dorsal; 

-banhos; 

-lavagem de bicicletas; 

-Lembranças.  

 

Logística  
O transporte para o local de partida e de chegada do evento, bem como para o local dos banhos, é 

exclusivamente da responsabilidade do participante.  

 

Material e Bicicletas  
Cada bicicleta deve ser identificada, em zona bem visível, com o dorsal atribuído ao respectivo participante. 

As bicicletas, sua manutenção e guarda, são da responsabilidade de cada participante. Não existe mecânico, 

nem carro de apoio ao longo do percurso, para assistir a eventuais desistências/avarias. Assim sendo, não 

garantimos transporte para os participantes que avariem ou decidam abandonar o percurso. No entanto, todas 

as solicitações nesse sentido, serão analisadas e caso seja viável esse transporte, sem comprometer as 

missões dos elementos da organização, excecionalmente, faremos o transporte do participante e sua 

bicicleta, para o local do final do passeio. 

Todos os participantes, deverão usar capacete de protecção adequado à modalidade. 

(É proibido participar sem capacete). 

É obrigatório levar telemóvel carregado (saldo e bateria), para o percurso.  

Aconselhamos que levem para o passeio:  



-luzes de presença para bicicleta/participante; 

-material para reparar pequenas avarias; 

-alimentos sólidos e líquidos; 

-maquina fotográfica.  

 

Deveres sociais e ambientais  
Auxiliar qualquer praticante em caso de acidente, desde que as circunstâncias o exijam. 

Não danificar áreas privadas ou cultivadas. 

Ter uma atitude ecológica e não deitar embalagens, garrafas e outros detritos para o chão.  

Percurso, Normas de Participação e outros  
Os participantes podem optar por realizar duas distâncias com dois níveis de dificuldade, nível elevado ou 

médio. 

O percurso será orientado exclusivamente por GPS. A quase totalidade do passeio é realizada em caminhos 

florestais, rurais, abertos à circulação de pessoas, animais e viaturas. Em algumas ocasiões é necessário 

fazer-se em estradas transitadas por outros veículos. Nestas situações os participantes devem obedecer às 

sinalizações de trânsito bem como respeitar as regras de trânsito. Neste caso os ciclistas devem seguir em 

linha e sempre pela direita. O andamento é livre e a organização aconselha média moderada a fim de 

evitarem contratempos como quedas e avarias mecânicas, visto ser um passeio em autonomia. 

Os participantes têm de cumprir o horário de cada evento/organização para concluir o trajeto. Findo o qual 

dá-se por concluído o passeio. 

Os participantes devem ter uma conduta adequada ao espírito desportivo. 

É obrigatório usar o capacete devidamente colocado durante todo o percurso. 

É obrigatório o registo de início e final de passeio, no local do secretariado. 

O participante ao inscrever-se assume que reúne as condições físicas e psicológicas para participar no 

passeio que se inscreveu. 

Os participantes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se junto da berma do caminho e, em 

passagens estreitas, dar passagem quando se aproximar um atleta mais rápido. 

Os atletas que se preparem para ultrapassar outro atleta deverão dar indicação vocal da sua passagem, 

indicando o lado pelo qual passam (Direita, Esquerda, Meio). 

O atleta que ultrapassa deverá ter os necessários cuidados para não provocar acidentes.  

 

Publicidade e Imagem  
Todos os participantes são livres de tirar fotografias e fazer vídeos do evento. 

A Organização de cada uma das etapas do circuito NGPS, respectivos patrocinadores e outras entidades que 

colaborem na sua organização, reservam-se o direito de utilizar a base de dados com elementos preenchidos 

pelos participantes bem como fotos e videos do evento e dos participantes para eventuais promoções ou 

divulgações de eventos do circuito NGPS. 

Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem deverão notificar a organização 

com antecipação e por escrito. 

Caso contrário, estarão automaticamente a autorizar o uso e em qualquer tempo, independentemente de 

compensação financeira.  

 

Abastecimentos  
Visto serem passeios em autonomia total, em que se pretende que cada participante encare o dia como um 

desafio, são interditos os abastecimentos intermédios, no entanto os percursos terão sinalizados (nos track 



GPS), pontos de água, assim como locais para abastecimentos de sólidos, tais como cafés/restaurantes e 

outros. 

Os trajetos devem fomentar a economia local, para isso, estarão sinalizado os melhores locais 

Gastronómicos, locais Culturais e Ambientais. No final do passeio, a organização irá incluir no seu 

programa, um beberete de produtos regionais, junto ao local de chegada.  

 

Lavagem de bicicletas  
Será disponibilizado um local para lavagem de bicicletas, em local a informar no dia do evento. Todos casos 

omissos, serão decididos pela organização do evento. 
 
 

 
 
 
 

 

Autonomia total e guiado por GPS 

O evento, Rota do Vale do Vizela 
 

2 percursos: 
80Kms e 50Kms com 2300m e 1700m metros de acumulado positivo (dados previstos) 
 

Locais de passagem previstos:  
S.Bento das Pêras 
Zona Ribeirinha de Vizela 
Mosteiro de Vilarinho 
Citânia de Sanfins 
Monte dos Maragoutos 
Mosteiro de Pombeiro 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 


