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3º Brevet Terras do Infante 

Regulamento 

  

1. ORGANIZAÇÃO 

1.1. O III Brevet Terras do Infante enquadra-se nos critérios do “Desafio Audax”. É organizado 

pelo Ciclo Clube de Lagos e é aberto a cicloturistas de todos os escalões etários equipados 

com bicicletas de estrada ou BTT equipadas com rodas de estrada. 

1.2. Trata-se de uma prova com carácter de velocidade livre, não podendo jamais os 

participantes esquecer que o tráfego está sempre aberto, pelo que em nome da segurança 

de todos se apela ao cuidado e bom senso a fim de evitar acidentes sempre desnecessários. 

1.3. As equipas deverão nomear um chefe de equipa que será o responsável por todos os actos 

da equipa. Todos os elementos deverão ter o seguro actualizado quer através da FPCUB ou 

da FPC. Deverão circular o mais a direita possível (em fila indiana), sendo obrigatório o uso 

de capacete. 

1.4. O evento realizar-se-á no dia 23 de Maio de 2010, sendo a concentração a partir das 7.00h 

junto ao novo edifício da Camara Municipal de Lagos (em frente à escola do ciclo, com 

acesso através da rotunda do barco). 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições deverão ser efectuadas para: cicloclubedelagos@gmail.com ou 

zeluisa@sapo.pt ou ainda através dos seguintes telefones: 282 769 794; 965 525 437. 

2.2. A data limite para a inscrição será o dia 16 de Maio de 2010. 

2.3. A inscrição terá o valor de 10.00€ para os participantes que queiram comparecer ao almoço 

final onde serão distribuídas as lembranças. Será gratuita para os restantes. 

2.4. Tratando-se de uma prova colectiva, não serão aceites inscrições individuais. As equipas 

deverão ter o mínimo de 5 (cinco) e máximo de 9 (nove) elementos. 

2.5. O chefe de equipa deverá antes da partida fazer a confirmação da inscrição e levantamento 

dos dorsais. 

3. PERCURSO 

3.1. O percurso do III Brevet Terras do Infante terá a distancia de 97km com um nível de 

dificuldade média alta, de acordo com o seguinte descritivo, mapa e perfil: 
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Partida – Em frente à escola do Ciclo Preparatório junto ao novo edifício da Câmara 

Virar à direita no sentido Vila do Bispo 

Rotunda das Cadeiras em frente no sentido Vila do bispo 

Rotunda do Centro de Saúde à direita no sentido Vila do Bispo 

Vila do Bispo à direita no sentido Aljezur 

Carrapateira em frente no sentido Aljezur 

Bordeira em frente no sentido Aljezur 

Inicio da subida 

Km 45 (alto da bordeira) final da subida e abastecimento 

Cruzamento com EN120 à esquerda no sentido Aljezur 

Rotunda de Aljezur à direita no sentido Marmelete 

Km 60 inicio da subida 

Km 67 (alto das Eirinhas) final da subida, abastecimento e controlo 

À direita no sentido Romeiras/Lagos 

Inicio da descida 

Romeiras final da descida 

Corsino à esquerda no sentido Lagos 

Cruzamento estrada da Barragem à direita no sentido Odiaxere 

Odiaxere cruzamento EN 125 à direita no sentido Lagos 

Lagos rotunda do Barco 2ª saída no sentido chegada 

Km 97 Chegada 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PARTIDA/HORÁRIOS 

4.1. A partida será por equipas, partindo a 1ª às 8.00h e as restantes com intervalos de dois 

minutos. 

4.2. A ordem de saída será sorteada entre todas as equipas 
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4.3. A paragem no posto de abastecimento 1 é facultativa, no posto 2 é obrigatória para controlo. 

4.4. Estima-se uma velocidade média de 20km/hora, logo o posto de controlo à chegada fechará 

5.00h após a partida da última equipa. 

4.5. Para cálculo do tempo efectuado por cada equipa, conta o 5º elemento a concluir o evento. 

5. SEGURANÇA 

5.1. Como foi dito no inicio trata-se de um evento com estrada aberta, logo não enquadrada por 

elementos da G.N.R. Os participantes serão portanto responsáveis pela sua própria 

segurança e rigoroso cumprimento do Código da Estrada, não se responsabilizando a 

Organização pelo seu incumprimento e eventuais infracções. 

6. CARROS DE APOIO 

6.1. Os participantes farão o percurso em total autonomia, não se permitindo o acompanhamento 

dos carros de apoio. 

6.2. A assistência aos participantes será efectuada nas zonas de abastecimento e controlo. 

7. CLASSIFICAÇÃO/LEMBRANÇAS 

7.1. A classificação será efectuada por equipas e será meramente estatística. 

7.2. Serão atribuídos troféus alusivos ao evento a todas as equipas. 

 

 

 

 

 


