6º RAID Barro – Lagoa Óbidos – Barro

A 6ª edição do Raid Barro – Lagoa de Óbidos – Barro, organizado em parceria pelo Atlético
Clube Barroense - ACB e Académico de Torres Vedras - ATV, vai realizar-se a 14 de maio de
2017 integrado no espaço de actividades de lazer das duas associações, na área de BTT.
“Num regresso ao passado”
O objetivo é recuperar antigos percursos de BTT do início dos anos 90, que serviam de
pretexto para reunir a família de todos os participantes num almoço convívio em ambiente de
festa na Lagoa de Óbidos.

Inscrições
A participação no Raid é a título individual e está aberta a indivíduos de ambos os sexos com
idade igual ou superior a 18 anos.
No ato de inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente preparados para o
esforço físico inerente à prova em que vão participar.
As inscrições abrem a 10 de março de 2017, sendo o valor de inscrição de 13€ até ao dia 5 de
maio e de 15€ a partir desse dia. Existe ainda a possibilidade de efetuar a inscrição no próprio
dia do evento no secretariado instalado na sede do ACB, sendo o seu custo de 18€.
As inscrições devem ser efetuadas em www.atv.pt e fecham quando se atingir o limite de 350
participantes pagos.
O

pagamento

será

efetuado

por

transferência

bancária

para

o

NIB:

0033

45249024049 05 ou diretamente na sede do ATV.
A inscrição inclui:
-

Frontal;

-

Track do percurso;

-

Seguro de acidentes pessoais*;

-

Abastecimento na Lagoa Óbidos (inclui carne grelhada, pão, fruta, água e vinho);

-

Ponto de água;

-

Apoio técnico junto ao abastecimento na Lagoa de Óbidos;

-

Refeição após a chegada no Atlético Clube Barroense;

-

Acesso a zona de Banhos;

-

Acesso a zona de lavagem de Bicicletas;

-

Participação em sorteio.

0000

O sorteio dos diversos produtos é feito pelo número de frontal e efetuado pela Organização
com a colaboração do 1.º classificado do Raid.
Almoço acompanhante: 5€ (colocar nas observações o nome do acompanhante, na altura que
está a efetuar a inscrição)
Track: será enviado por email a partir do dia 11 de maio de 2017, após confirmação de
pagamento da inscrição.
*As demais condições encontram-se estipuladas nas condições gerais da apólice de seguro,
apenas cobrindo os riscos resultantes do acidente sofrido durante a atividade.

Secretariado
O secretariado irá funcionar nas instalações do ACB das 14h30 às 18h30 horas do dia 13 e no
dia do evento a partir das 7h30 horas até às 8h15.
O período de abertura do secretariado pode ser alargado em função do número de
participantes.
Haverá registo individual de tempos e classificações, apenas de cariz informal. O 1.º ponto
controlo de passagem será realizado na Lagoa de Óbidos encerra às 13h30 horas e o de
chegada às 16h30 horas.
No secretariado, os participantes poderão levantar os seus frontais, carregar o track do
percurso e obter todas as informações necessárias sobre o evento.
Para carregamento do Track junto do secretariado, o participante deverá trazer o
cabo de ligação do seu sistema de GPS. No entanto, a organização alerta para que esta
tarefa seja executada previamente pelo participante, para que não ocorram situações
indesejáveis, como atrasos na partida ou impossibilidade de carregamento, principalmente
quando se trata de equipamentos mais antigos, com pouca capacidade de memória ou com
formatos fora do comum.

O Raid
Partida: 8h30
Local de partida e chegada – Sede do Atlético Clube Barroense na Localidade do Barro em
Torres Vedras.
Acumulado total - 1550 m
Percurso: 115km

Abastecimento aos 51 km (acumulado aos 51 km +- 550 m)
Ponto de água e fruta aos 78 km
Sentido do percurso contrário aos ponteiros do relógio.

O Raid tem uma extensão de aproximadamente 120 Kms que seguirá por estradas e caminhos
rurais apenas com recurso à orientação por GPS, os participantes deverão respeitar o itinerário
fornecido pela Organização.

A prova não tem cariz competitivo e o percurso terá uma dificuldade física média/alta e técnica
baixa, pelo que cada participante impõe o ritmo e andamento que desejar.
Estando aberto ao movimento de outros veículos, todos os Participantes deverão tomar a
devidas precauções e respeitar as regras de trânsito.
Haverá registo individual de tempos e classificações, apenas de cariz informal. A Organização
não se responsabiliza pelos participantes que passem para além do horário de controlo (todos
os frontais não controlados não serão considerados para registo individual de tempos e
classificação).
Aos participantes será prestada assistência por viatura da organização, quando solicitada pelo
número de telefone impresso no frontal, apenas para casos de urgência e não de assistência
técnica.

Segurança
É obrigatório o uso de capacete.
O Passeio é feito em autonomia. Cada participante deverá levar alimentação (água, barras
energéticas, etc) e as ferramentas indispensáveis para reparar eventuais avarias.
Participam no Raid, vários elementos da organização identificados, com o intuito de controlar e
ajudar os participantes em caso de necessidade. As indicações dadas por estes elementos
deverão ser respeitadas.

Importante:

Os

participantes

devem

respeitar

a

natureza,

não

deixando

lixo

no

chão.

Todo

o

comportamento anti-desportivo e anti-ambiental implicará a exclusão do infrator e a
impossibilidade de se inscrever em futuras edições deste evento.
A Organização não se responsabiliza pelo apoio logístico de transporte para Torres Vedras para
quem apenas pretende fazer metade do Raid: Barro – Lagoa de Óbidos.
A Organização não se responsabiliza por quem não cumpra integralmente o percurso
delineado.
A organização não fornece ou cede equipamentos GPS.
A inscrição neste evento pressupõe a aceitação incondicional das normas acima referidas.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização.

