
 



 

 

Apresentação 
 

 

 

A ROTA dos BESOUROS 2019 será a 13.ª edição do evento de BTT que dispensa apresentações. 

Ao longo dos últimos 12 anos, com altos e baixos e muitas peripécias para contar, construímos 

sobretudo um grande laço de amizade com um vastíssimo leque de amantes da modalidade. 

Obviamente que como organização, que se mantém desde o primeiro dia, temos consciência 

das nossas limitações e que não podemos agradar a todos os desejos de quem de alguma forma 

participa, mas esse é sem dúvida nenhuma o foco deste grupo de amigos:  

“…agradar e receber de braços abertos quem nos visita em Sepins”. 

Sabemos melhor que ninguém, da excelente compreensão e aceitação que todos vós, amigos, 

nos tendes dado ao longo das últimas edições. É por isso que cá continuamos, é por isso que 

recebemos muitos de vós desde as 1.ªs edições que continuam a marcar presença e é isso que 

nos enche a alma.  

 

 

Um GRANDE OBRIGADO, a todos vós que nos visitam. 

 

 

A ROTA dos BESOUROS 2019 realizar-se-á a 27 de janeiro de 2019 e será organizada pela Rota 

dos Besouros Associação Desportiva e Cultural. 

Este evento tem por hábito um caracter social, cultural e desportivo que reverte inteiramente 

para a prossecução dos fins da associação nomeadamente: 

 O desenvolvimento e fomento do desporto saudável no nosso lugar; 

 O apoio social através de protocolos com as diversas associações de caris social e 

desportivo da Freguesia; 

 O apoio cultural e ambiental através de protocolos com a Junta de Freguesia. 

Tem também, nesta edição, um forte caracter solidário. No qual se insere a Caminhada 

Solidárias cujas inscrições no valor de 6€ / cada reverte inteiramente para a causa: 



"Vamos pôr a Camila a andar". 
https://www.facebook.com/helena.mestre.1/posts/10216135380997479  

 

 

A Camila Mestre Couceiro é uma menina da nossa terra que nasceu com uma síndrome rara 

"sturge weber". Tem pouco mais de 3 aninhos e está a fazer um tratamento diário para 

aprender a fazer as coisas básicas da vida para esta idade como andar, falar ou agarrar 

objetos.  

A Associação Rota dos Besouros vai promover esta campanha solidária para ajudar a 

pequenina Camila através da Caminhada Solidária a desenvolver na 13.ª Rota dos Besouros. 

A Caminhada Solidária tem um valor de inscrição de 6,00Eur. e reverte a 100% para esta causa. 

 

A prova encontra-se registada e legalizada nas diversas entidades competentes, 

nomeadamente, Câmara Municipal de Cantanhede, Associação de Ciclismo da Beira Litoral e 

teve pareceres positivos da GNR e Bombeiros para a sua realização. 

O evento é levado a cabo por meios não profissionais, mas com muito empenho e dedicação 

por parte da Rota dos Besouros Associação Desportiva e Cultural que é apoiada para o efeito 

por largas dezenas de voluntários bem como pela ajuda dos patrocinadores e instituições, 

nomeadamente a Junta de Freguesia de Sepins e Bolho e Câmara Municipal da Cantanhede a 

quem endereçamos um Muito Obrigado. 

A ROTA dos BESOUROS 2019 é uma prova aberta sem cariz competitivo, não obstante de se 

registarem tempos de participação à chegada. 

 

https://www.facebook.com/helena.mestre.1/posts/10216135380997479


Organização 
 

Rota dos Besouros Associação Desportiva e Cultural 
Rua do Junqueiro n.º 20 
3060 – 553 Sepins 
NIPC: 514503200 
www.besouros.com 
bttbesouros@gmail.com 

 

Contacto de Emergência 
 

GNR Cantanhede: 231 422 446 
Bombeiros de Cantanhede: 231 422 122 
 
SOS Evento (só disponível no dia do evento): 

 963 025 759 (Artur) – Informações percurso; Buscas no percurso; Abandonos de 
prova. 

 966 474 737 (Alexandra) – Informações gerais zona da meta 

 965 541 968 (José) – Informações gerais zona da meta  

 966 394 517(Garcia) – Direção da Prova 
 

 

Apoios e Patrocínios 
 

 

 

http://www.besouros.com/
mailto:bttbesouros@gmail.com


Programa do Evento 
 

Local do evento: Sepins - Junto à saída da A1 na Mealhada / Cantanhede 

Concentração, Secretariado e Banhos: Campo de Futebol Sepins 

Coordenadas: - 40º 23´32.31 N - 8º 30´11.94 O 

 

Secretariado (Campo Futebol Sepins) 

 

 Sábado 26 janeiro:  19:00 às 22:00 Horas 

 Domingo 27 janeiro:  07:00 às 09:00 Horas 

 

Horários das provas: XCM 50km, Meia-maratona 30km 

 

09:00 - Abertura do Controlo 0 

09:20 - Fecho do Controlo 0 

09:25 - Briefing / Informações aos participantes 

09:30 – Partidas conjuntas e controladas durante 2 Km.  

11:00 – Chegada prevista dos 1.ºs atletas da Meia-maratona; 

11:45 – Chegada prevista dos 1.ºs atletas do XCM50; 

12:30 – Início do Almoço no Pavilhão de Sepins. 

 

Classificações 

 

Nota: idade considerada para atribuição de escalões a 27-02-2019 

 

Maratona 50km - Classificação geral e por escalões: 

Femininos: 
Elites - < de 29 anos 
Masters – > de 30 anos 
 

 



Masculinos: 
Juniores - < de 19 anos 
Elites – dos 19 aos 29 anos 
Masters A – dos 30 aos 39 anos 
Masters B – dos 40 aos 49 
Masters C – dos 50 aos 99 
 
 

Meia-maratona 30km - Classificação geral e por escalões: 

Femininos 
Elites - < de 29 anos 
Masters – > de 30 anos 
 
Masculinos: 
Juniores - < de 19 anos 
Elites – dos 19 aos 29 anos 
Masters A – dos 30 aos 39 anos 
Masters B – dos 40 aos 49 
Masters C – dos 50 aos 99 
 

Prémios 

 

Maratona 50km – Prémios na geral e escalões 

1º Troféu + inscrição em 2020 
2º Troféu 
3º Troféu 
 

Meia-maratona 30km – Prémios na geral e escalões 

1º Troféu  
2º Troféu 
3º Troféu 
 
Premiamos ainda as 3 equipas mais numerosas com um trofeu. 



Prémio KOM – Épica Besouros 2019 

 

O Percurso KOM – Épica Besouros 2019 estará assinalado no início e no final do track. Trata-se 

de um track de 4,2 Km coincidente com o percurso da Maratona 50km e Meia-maratona 30km. 

Participar no prémio KOM – Épica Besouros 2019 é facultativo para os participantes da Maratona 

50km e Meia-maratona 30km. Para participar o atleta terá de registar o tempo no segmento 

STRAVA com recurso a meios próprios (GPS, Ciclómetro, Telemóvel, …) e disponibilizá-lo no 

STRAVA até às 13Horas do dia 27-01-2019. Só contarão os tempos registados no segmento 

STRAVA recolhidos na aplicação no decurso da Maratona 50km e Meia-maratona 30km da 13.ª 

Rota dos Besouros.  

A organização terá disponível um computador com ligação à internet para quem desejar passar 

o track efetuado para o STRAVA. O registo no STRAVA terá de ser efetuado no limite até às 13 

Horas de 27-01-2019, altura em que se anunciará o vencedor do KOM – Épica Besouros 2019. 

Será premiado o tempo mais rápido registado no segmento do STRAVA no decurso da Maratona 

50km e Meia-maratona 30km da 13.ª Rota dos Besouros. 

 



O Evento: ROTA dos BESOUROS 2018 
 

Partidas 

 

 

As partidas serão organizadas em 2 boxes: 

 1.ª Box: Atletas da Maratona 50km (XCM50) – Dorsal Laranja 

 2.ª Box: Atletas da Meia-maratona 30km – Dorsal Verde 

O Controlo 0 terá de ser efetuado obrigatoriamente na Box correspondente à cor do Dorsal, a 

menos que o atleta tenha solicitado alteração da inscrição (de distância) no secretariado depois 

de atribuído o n.º dorsal, caso em que o dorsal será manuscrito pela organização com essa 

indicação. 

 

Penalizações 

 
Desclassificação: De acordo com o regulamento geral, nomeadamente por comportamento 

antidesportivo; Falta de uso de capacete; ou qualquer outro fator que a 

organização considere despropositado e não se coadune com o propósito 

desportivo e social de evento. 

 

Dorsais 

 

 

 

 

Maratona 50km Meia-maratona 30km 



 

Altimetria 

 

 

 

Caminhada Solidária 

 

Distância: 9Km 

Desnível positivo acumulado: 140mts. 



Pontos de passagem: 

 

Ponto de passagem aos 15Km. Lapa - Ourentã.  
Percurso comum à Maratona 50km e Meia-maratona 30km. 

 

 

Ponto de passagem aos 22Km. Espinheiro – Sepins 
Percurso comum à Maratona 50km e Meia-maratona 30km. 

 

 

 



Ponto de passagem aos 29Km  e 38km da Maratona 50km. Venda Nova – Bolho 
Percurso exclusivo da Maratona 50km. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Local de concentração 

 

 

1 – Campo de Futebol do Grupo Desportivo de Sepins: Banhos, partidas e chegadas, Entrega de 

prémios, lavagem de bikes; 

2 – Pontos de estacionamento; 

3 – Via de saída e chegas de ciclistas. Não estacionar veículos automóveis 

 

 

 

 

 

 



Local do Almoço 

 

 

B – Pavilhão de Sepins, junto à 

Farmácia; 

Distância: 1,6Km. 



Regulamento Geral: 

 

 

 


