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1ª PROVA DE BTT  - 
8 de novembro de 2014 

 

REGULAMENTO 

Organização 

A 1ª Prova de BTT do Agrupamento de Escolas e Infias

Educação Física. 

 

Local 

A prova terá lugar no dia 8 de novembro, com partida e chegada

(N 41º 22’20’’ W 8º 18’08’’) 

 

Horário 

9:00 às 9:50 – secretariado (entrega de dorsais)

10.00 – Início da competição (por escalões)

12.00 – Final da competição / entrega de prémios

 

Escalões  

 

BENAMINS (alunos do 4º ano das escolas do agrupamento/)  misto

INFANTIS A (2004/2006) 

INFANTIS B (2002/2003) 

INICIADOS (2000/2001)                  

JUVENIS (1998/1999) 

JÚNIORES (1993/1997) 

  

INSCRIÇÕES (informações) 

Alunos do AE Infias-Vizela - com o professor de Educação Física ou professor titular

Alunos do Desporto Escolar BTT (outras escolas) 

enviar por mail para os professores responsáveis pelo grupo equipa) 

Data limite para inscrições – 

 

Percursos 

 O percurso será no parque das termas e zona ribeirinha sendo as distâncias 

Inf A/B – 2 voltas (5.000m) / Inic/Juv F 

 

Regras 

É obrigatório o uso de capacete rígido.

É obrigatório o uso de dorsal 

Cada escola deverá assegurar que a 

 

Prémios 

Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada escalão.

(100377) 

 AE Infias - Vizela  

A 1ª Prova de BTT do Agrupamento de Escolas e Infias-Vizela é uma organização do Grupo Disciplinar de 

8 de novembro, com partida e chegada no Parque das Termas de Vizela.

 

secretariado (entrega de dorsais) 

da competição (por escalões) 

inal da competição / entrega de prémios 

(alunos do 4º ano das escolas do agrupamento/)  misto 

                 (Masculino / Feminino) 

com o professor de Educação Física ou professor titular

Alunos do Desporto Escolar BTT (outras escolas) – através do preenchimento da ficha e inscrição (a 

enviar por mail para os professores responsáveis pelo grupo equipa)  

  3 novembro de 2014 

das termas e zona ribeirinha sendo as distâncias adequadas a cada escalão

2 voltas (5.000m) / Inic/Juv F – 2 voltas (6.500m) / Juv M/Jun F - 3 voltas (9.000m) / Junior 

É obrigatório o uso de capacete rígido. 

 (fornecido pela organização)  

Cada escola deverá assegurar que a participação na prova está coberta pelo Seguro Escolar.

Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada escalão. 

 

Vizela é uma organização do Grupo Disciplinar de 

no Parque das Termas de Vizela. 

com o professor de Educação Física ou professor titular de turma. 

através do preenchimento da ficha e inscrição (a 

adequadas a cada escalão  

3 voltas (9.000m) / Junior - (11.500m) 

está coberta pelo Seguro Escolar. 


