BTT AZIBO 2019
Domingo, dia 13 de outubro de 2019 irá decorrer em Macedo de Cavaleiros o BTT Azibo, prova que já tem
várias edições e que mais um ano o CCMC se propôs organizar.
É uma prova de carater competitivo, sendo a penúltima pontuável da Taça ACB 2019.
Tem também a vertente passeio, para aqueles que querem desfrutar das nossas magníficas paisagens.

PERCURSOS:
O BTT Azibo é composto por dois percursos:
Percurso Maratona – 55KM aproximadamente c/ 1350 m+
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ygedxyyycepdwwie
Percurso Meia Maratona – 35KM aproximadamente c/ 800 m+
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ijjyqlxlnvkbjjmk
Ambos iniciam e terminam em Macedo de Cavaleiros – Parque Municipal
de Exposições e percorreram trilhos do nosso concelho e concelhos
limítrofes.

INSCRIÇÕES:
15€ (sem licença) – Inclui seguro, banhos, lavagem de bicicletas, reforços e almoço;
13€ (Com licença) – Inclui seguro, banhos, lavagem de bicicletas, reforços e almoço;
8€ (Sem licença) – Inclui seguro, banhos, lavagem de bicicletas e reforços;
7€ (Com licença) – Inclui seguro, banhos, lavagem de bicicletas e reforços;
6€ - Acompanhantes.
PROGRAMA:
7H45M: Abertura do Secretariado;
9H00M: Encerramento do Secretariado;
9H20M: Boas vidas/ Instruções;
9H30M: Partida Maratona;
9H35M: Partida Meia Maratona;
9H40M: Partida Passeio;
INSCRIÇÕES/INFORMAÇÕES:
www.ciclismomacedo.com
https://www.facebook.com/ciclismomacedo/

Participar no BTT Azibo é muito mais que pedalar uma bicicleta, é uma
provocação!!
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LOCALIZAÇÕES:
Secretariado /Partida / Chegada: Rua de São Pedro – Parque
Municipal de Exposições
Banhos: Pavilhão Municipal – Junto às Escolas
Almoço: Churrascaria Pica Pau (Rua Dr. Luís Olaio) – Perto do
Jardim Municipal

https://www.google.com/maps/dir/Pavilh%C3%A3o+Municipal+de+Macedo+de+Cavaleiros,+N216,+Macedo+
de+Cavaleiros/Churrascaria+Pica+Pau,+Rua+Dr.+Lu%C3%ADs+Olaio,+5340222+Macedo+de+Cavaleiros/Parque+Municipal+de+Exposi%C3%A7%C3%B5es,+Macedo+de+Cavaleiros/@41.
5370897,-6.9642157,17z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0xd3ba582c8c285e1:0x87c160fb47075428!2m2!1d6.9654591!2d41.54044!1m5!1m1!1s0xd3ba576e3c93ec1:0xa01039d144aef723!2m2!1d6.9602802!2d41.5375822!1m5!1m1!1s0xd3ba59d94625849:0xa45908c31ebed568!2m2!1d6.9649223!2d41.5363918!3e0

NOTA IMPORTANTE:
As inscrições encerram quinta-feira, dia 10 de outubro, às 23H59M.
Por motivos logísticos, todas as inscrições com opção -Almoço-, deverão ser validadas até quinta-feira, 10 de
Outubro.
Apelamos a vossa compreensão no sentido de proceder ao pagamento das referidas inscrições
atempadamente, por forma que o almoço fique salvaguardado.

O pagamento deverá indicar na descrição da transferência o nome e enviar para o e-mail:
ciclismomacedo@gmail.com, o comprovativo de pagamento
▪ NIB: 0035 0417 00024739230 96
▪ IBAN: PT 50 0035 0417 0002 4739 230 96
Contactos Organização:
Email: ciclismomacedo@gmail.com
Tiago Neto: 912 544 128
Alberto Talhas: 912 820 011
Esperamos por si, dia 13 de outubro, em Macedo de Cavaleiros.
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