
PASSEIO BTT DA FAOS - FEIRA DE ARTES OFÍCIOS E SABORES DE VIMIOSO 2022 

PARA INCRIÇÕES ACEDA AO LINK: 

http://www.portimer.pt/eventos/btt-faos-2022 

PERCURSOS: 

Meia Maratona: 

https://www.alltrails.com/explore/map/meia-maratona-btt-2021-76bba5e?u=m 

Maratona: 

https://www.alltrails.com/explore/map/maratona-btt-2021-8929c70?u=m 

PROGRAMA DO PASSEIO BTT DA FAOS - FEIRA DE ARTES OFÍCIOS E SABORES DE VIMIOSO 2022: 

Domingo, 11 de Dezembro de 2022 

09:00 – Abertura do Secretariado com distribuição dos dorsais e documentação. 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE VIMIOSO DE VIMIOSO 

(Avenida de Alcanices em Vimioso) 

Coordenadas GPS: N 41°35’36’' W 6°31'16’’ 

09:45 – Encerramento do Secretariado. 

09:50 - Esclarecimentos e informações aos participantes. 

10:00 – Partida. 

13:30 (previsão) – Banhos (No Estádio Municipal) e início de serviço de almoço (Pavilhão 

Multiusos) 

REGULAMENTO DO PASSEIO BTT DA FAOS - FEIRA DE ARTES OFÍCIOS E SABORES DE VIMIOSO 

2022 

1. O passeio BTT da FAOS - Feira de Artes, Ofícios e Sabores de Vimioso 2022 é organizado pelo 

Município de Vimioso em conjunto com Motoclube Furões de Vimioso e Arre burro BTT Team 

Vimioso, realizar-se-á no dia 11 de Dezembro de 2022, estando aberto à participação a atletas 

de ambos os sexos. 

2. O percurso existente será livre, sinalizado por fitas vermelhas e brancas e placas direcionais. 

Decorrerá por trilhos e caminhos rurais abertos a outros veículos onde deverá ser respeitada a 

sinalização de trânsito. Haverá dois percursos, um de cerca de 55km com dificuldade técnica e 

física média-alta e um com 30km com dificuldade técnica e física fácil, 

3. As inscrições têm as seguintes opções: 

• Inscrição – 15€ (Brinde; reforço alimentar; seguro; almoço; banhos) 

• Acompanhantes (almoço) – 12€ 

4. As inscrições são ilimitadas e deverão ser efetuadas em www.portimer.pt até ao dia 05 de 

dezembro de 2022, com garantia de brinde. Serão aceites inscrições após esta data e até à data 

de realização do evento, no entanto, sem garantia de brinde. 

http://www.portimer.pt/eventos/btt-faos-2022
https://www.alltrails.com/explore/map/meia-maratona-btt-2021-76bba5e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/map/maratona-btt-2021-8929c70?u=m
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5. O pagamento da inscrição será feita através da referência bancária gerada no ato da inscrição, 

em www.portimer.pt. 

6. Os menores de 18 anos deverão apresentar declaração de responsabilidade dos pais ou 

encarregados de educação a autorizar a sua participação, no ato de levantamento de 

documentação. 

7. Informações adicionais podem ser obtidas no facebook (Arre burro BTT Team Vimioso) ou 

através do endereço de email arreburrobtt@gmail.com ou telefonicamente através dos 

números 966481297, 963509865. 

8. É obrigatório o uso de capacete de proteção. 

9. A organização não assume qualquer responsabilidade no caso de infrações ao código de 

estrada. 

10. Todos os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelo Município de 

Vimioso. 
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