
DESPORTO CICLISMO 

PROGRAMA: 
 
O Clube Millennium bcp abre as inscrições para a 13ª edição da Givec Maratona BTT 5 Cumes. 

 
A Givec Maratona BTT 5 Cumes está marcada para 24 de setembro e, no dia anterior, os mais novos pedalam no Passeio BTT Júnior. 

 

Lançando, todos os anos, o desafio de superação dos 5 Cumes, a Givec Maratona BTT 5 Cumes traz até Barcelos milhares de atletas, 

constituindo uma referência nacional do BTT e a maratona da modalidade mais participada em Portugal. A partida e chegada acontecem no 

Centro Histórico de Barcelos, o que confere um cenário emblemático para quem se posiciona na colorida linha de meta da Av. da Liberdade. 

 

Com trilhos, “single-tracks” e cumes atrativos e desafiantes, o espírito de aventura e a singularidade da conquista dos cumes, reunindo todos 

os ingredientes para esta maratona que desde a sua primeira edição já trouxe mais de 20 mil participantes a Barcelos, alguns deles vindos 

da vizinha Espanha, mas também de outros países europeus. 

 

Em 2016, mais de 2.200 atletas percorreram os melhores trilhos de Barcelos nos dois percursos da prova: a Maratona 5 Cumes, com 80 km, 

e a Meia Maratona 3 Cumes, com 47 km. 

 

Em 2017, será a 13ª edição e muitas novidades estão à tua espera. Supera-te à conquista dos 5 Cumes! 

 
 
 
 
 

HORÁRIO: 
Partida: 09h30. 
 

 
CUSTOS: 
Gratuito c/ Jersey (não são suportadas despesas de deslocação e alojamento); 
Almoço (opcional) - € 6.00 a cargo do sócio. 
 

 
DIVERSOS: 
Inscrições limitadas (7 participantes) até 8 de setembro. A 11 de setembro, o Clube informará os associados cujas inscrições 
forem consideradas. Não será válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real. 
 
Mais informações em: http://www.amigosdamontanha.com/?it=event&cop=2491&co=4838 

CICLISMO FICHA DE INSCRIÇÃO 

EV: 1.005.311  
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