Regulamento da Rotas Tascas 2017
A Rota das Tascas organizada conjuntamente pela Associação Desportiva de Castelões
pelo Floresta BTT (Grupo Desportivo e Recreativo da Floresta Vermoim) realiza-se no dia 30 de
setembro, com início às 14h00, na sede do Grupo Desportivo e Recreativo da Floresta (Rua S.
José, 510, Vermoim)
É um passeio de BTT com orientação e que tem como objetivo promover o convívio e a
convivência entre todos os participantes e dar a conhecer alguns estabelecimentos da região, que
são entidades parceiras deste evento;
O percurso desenrola-se pelos caminhos e estradas municipais, não oferecendo grandes
dificuldades aos concorrentes. O percurso compreende cerca de 20 km, de dificuldade física e
técnica baixa;
A inscrição é de 5 euros por cada elemento, podendo participar equipas de 3 e 4
elementos (15 e 20 euros por equipa, respetivamente).
As inscrições são limitadas e devem ser feitas até ao dia 23 de setembro, no site
www.florestabtt.com e, em último recurso, na sede da AD Castelões, junto do Floresta BTT
(Café Floresta);
As inscrições só serão válidas após o pagamento. O pagamento pode ser feito por
transferência bancária (PT50 0036 0023 99100123571 93). O comprovativo do pagamento deve
ser enviado por email com o nome da equipa e dos inscritos; A inscrição dá direito a seguro,
brindes para todos os participantes; alguns prémios; 1 bebida por equipa em cada tasco
encontrado; bifanas no final da prova;
As equipas concorrentes têm que descobrir um conjunto de estabelecimentos. A equipa
tem que estar completa à chegada de cada tasca, sob pena de sofrer penalizações;
Cada estabelecimento está devidamente sinalizado com a imagem do evento onde estão
comissários da prova devidamente identificados;
Em cada tasca um dos elementos da equipa terá que apresentar a respetiva identificação
aos comissários da prova, que estão devidamente identificados. Um dos elementos terá de beber
o que está determinado e completar as tarefas propostas. Só aí será colado um autocolante para
controlo e a equipa está em condições de seguir para o próximo destino;
Se a equipa efetuar consumo extra, quer líquido como sólido, o custo desse consumo será
da responsabilidade dos concorrentes, sendo que desse consumo resultam pontos extra para a
pontuação final da equipa;
As equipas terão que respeitar a ordem das visitas definida previamente pela organização.
Em caso de incumprimento serão penalizadas;
Penalizações: as equipas que não beberem na Tasca têm uma penalização de 10 pontos

por bebida; as que não concluírem com êxito as tarefas sofrem uma penalização de 50 pontos; só
depois de chegar o último elemento da equipa é que podem dar início à prova na tasca; os
elementos que não levarem o capacete

apertado são penalizados com 20 pontos; por cada tasco não encontrado serão retirados 30
pontos.
O tempo máximo do percurso será de 4 horas e 30 minutos, sendo que quem fizer menos
4h será penalizado em 50 pontos. As equipas devem manter-se sempre juntas durante todo o
percurso. Quem ultrapassar esse tempo fica desclassificado da pontuação, perdendo o direito de
concorrer aos prémios em disputa.
Em caso de empate entre equipas, será feita uma prova surpresa no final para desempate.
Serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados. A Rota das Tascas decorre em vias
abertas ao trânsito, sendo obrigatório aos participantes o respeito integral do código da estrada;
as equipas devem procurar estradas secundárias; o uso de capacete é obrigatório.
Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela organização.
Dados para a inscrição:
Nome da equipa; nome de cada elemento, morada, bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão,
data de nascimento, email e contacto.
O nosso site do Grupo Florestabtt
O Florestabtt é um grupo que se uniu pela paixão de pedalar e gosto pela aventura fora de
estrada, onde o convívio e diversão são aspetos fulcrais.

