
Regulamento 

 2º BTT  -  B.V. Taipas 

1. Evento de aspeto não competitivo, decorrerá em estradas nacionais, 

municipais, trilhos de montanha e caminhos rurais de várias freguesias da área 

de atuação dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas, numa extensão 

de +/- 35km, com nível de dificuldade técnica e física média. 

2. Estando o percurso aberto a circulação de outro tipo de veículos, pelo que 

todos os participantes devem respeitar as regras de transito. 

3. O percurso será marcado por fitas e setas indicadoras em todo o trilho. 

4. Poderão inscrever-se para o 2º BTT- B.V. Taipas pessoas de ambos os sexos 

com idade superior a 14 anos. 

5. Para os participantes menores de 18 anos é exigido Termo de 

Responsabilidade assinado pelo tutor. 

6. É de uso obrigatório o Capacete e frontal devidamente colocado durante todo 

o percurso. 

7. Para que o evento decorra com a maior normalidade, sugerimos a todos os 

participantes que respeitem e sigam as marcações, acatem os conselhos e 

indicações dos elementos da organização, não qualifiquem o passeio como 

uma competição. 

8. O BTT- B.V Taipas será filmado e/ou fotografado pela organização para 

posterior divulgação, quem se opuser, deverá informar previamente a 

organização. 

9. Qualquer incidente que ocorra durante BTT – B.V. Taipas é da responsabilidade 

dos participantes em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro de 

acidentes pessoais obrigatório e assegurado pela organização. 

10. Local de concentração: Quartel 

GPS: Latitude: 41◦29’14.93”N 

 Longitude: 8◦20’51.33”W 

 

11. Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela organização do BTT – 

B.V. Taipas, a qual será soberana nas suas decisões. 

12. A simples formalidade da inscrição/participação neste BTT – B.V. Taipas 

concorda e aceita as condições deste regulamento. 

13. A organização do passeio BTT – B.V. Taipas reserva o direito de alterar tudo o 

que julgue oportuno e que garanta o bom funcionamento do evento. 

14. Só validamos a inscrição após pagamento. 

 


