
Regulamento 15º Challenger    

• O evento é organizado pela Associação Desporto Aventura BTT Team "Cegonhas do Sado" 

adopta a designação de "15º Challenger".    

• O “15º Challenger” realiza-se em Alcácer do Sal, no dia 10 de julho de 2022, com concentração 

na na margem Sul do Rio Sado às 8:30, a prova terá inicio às 9:00.    

• As inscrições do "15º Challenger" decorrem de  9 junho a  5 julho 2022.   

• As inscrições são limitadas a 10 equipas.     

• A inscrição para o 15º Challenger deverá ser efetuada no site https://www.acorrer.com   

• O valor das inscrições é de 20€ por participante masculino ou feminino, totalizando 60€ por 

equipa.  

• Deverá a inscrição ser feia individual , indicando a respetiva equipa.   

• O pagamento deverá ser efetuado, através da referência gerada pelo site acorrer   

• Está incluído na inscrição a participação no evento, seguro acidentes pessoais, banho, almoço e 

lembranças de participação.   

• O seguro de acidentes pessoais de acordo com a Lei 10 de 2009.   

• O almoço de acompanhantes tem um custo de 12   

• As equipas são exclusivamente compostas por 3 elementos, podendo ser masculinas, 

femininas ou mistas.   

• Aos menores de 18 anos será exigida uma declaração dos pais ou encarregados de educação a 

autorizar a sua participação.    

• O "15º Challenger" decorrerá em trilhos, caminhos agrícolas, ruas e estradas municipais e 

nacionais do Concelho de Alcácer do Sal.   

• O 15º Challenger inicia-se com a modalidade de corrida/obstáculos numa extensão aproximada 

de 8km seguindo-se a canoagem com uma extensão aproximada de 7 km, os atletas ao saírem 

da canoa terão que retirar a canoa de dentro de água e irão realizar a modalidade de BTT num 

percurso de aproximadamente 30km.    

• Chama-se especial atenção para o facto do percurso estar aberto à passagem de outros veículos, 

pelo que todos os participantes devem respeitar as regras de circulação em vias públicas e com 

atenção redobrada no cruzamento com algumas vias principais.    

• O "15º Challenger" será de percurso marcado, portanto sem guias, pelo que todos os participantes 

deverão prestar atenção á sinalização do percurso (fitas sinalizadoras e setas indicadores de 

mudança de direção).    

• A classificação será obtida pelo tempo de prova do último elemento de cada equipa.    

• Só existe uma categoria, independentemente do sexo e idade.  

• Não existe classificação individual.    

• A totalidade das provas tem de ser completadas no prazo máximo de 4 horas, os atletas que 

ultrapassem o tempo máximo, previsto para a realização da prova serão encaminhados por 

percurso alternativo.    

• Todos os elementos das equipas devem completar todas as provas, caso contrário a equipa será 

desqualificada.    

• Todos os participantes deverão respeitar e seguir o itinerário marcado e atender aos conselhos e 

indicações dados por parte da organização. Os participantes que deixem de visualizar a sinalização 

existente, durante uma extensão superior a 1 km devem parar a sua marcha e pedir 

aconselhamento à organização através dos números de telemóvel disponíveis no dorsal.    

• Todos os participantes deveram colocar os respetivos conta KM a zero para que em caso de 

necessidade de auxílio seja mais fácil a sua localização.    
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• O dorsal do "15º Challenger" é fornecido pela organização e deve estar sempre visível na dianteira 

da bicicleta e no peito dos atletas durante a realização da modalidade de Corrida.    

• O dorsal do "15º Challenger" deverá ser levantado no serviço de secretariado do evento, no dia 

da prova das 08h00 às 08h30.    

• Durante o percurso existirão diversos pontos de controlo não sendo a sua localização conhecida 

dos participantes. Só aos participantes que tenham efetuado todos os controlos previstos para o 

percurso escolhido, será validada a conclusão do percurso através da divulgação do tempo de 

prova.    

• Todos os participantes deverão ter presente que um bom desportista é amante da natureza e 

pelo facto não devem deixar o lixo ao longo do percurso.    

• É obrigatório o uso do colete salva-vidas fornecido, pela organização na modalidade de canoagem.    

• É obrigatório o uso do capacete devidamente colocado durante toda a extensão do percurso de 

BTT.    

• Alguma dúvida ou situação menos esclarecedora deste regulamento será decidida pela direção da 

prova.    


