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VIIIª edição da Prova de BTT – Associação Desportiva  

e Cultural Sosense 

 

A Associação Desportiva e Cultural Sosense prepara a VIIIª edição da Prova de BTT, que 
terá lugar a 14 de outubro de 2018, em  Soza, no Estádio dos Lagos. A concentração e 
abertura do secretariado terá início pelas 7h30, sendo a hora de partida pelas 9h30. 
	  

Podem participar nesta prova todos os interessados, atletas federados e não federa-
dos. Para tal deverão fazer a sua inscrição na plataforma www.bttmanager.com até 
ao próximo dia 12 de outubro de 2018. As inscrições só serão validadas após paga-
mento das mesmas. 

O percurso da prova terá duas extensões: uma de 35km e outra de 50km. No percur-
so de 35km haverá prémios para os 3 primeiros classificados (masculino e feminino), 
enquanto que no percurso de 50km haverá prémios por escalões: Masculino SUB18 
(Idade inferior a 18 anos); Masculino Elite (Idade entre 18 e 29 anos); Masculino Mas-
ter A (Idade entre 30 anos e 39 anos); Masculino Master B (Idade entre 40 anos e 49 
anos); Masculino Master C (Idade igual ou superior a 50 anos) e Femininos (Categoria 
única).  

Todos os atletas que participem no evento terão direito a um prémio de participação. 
Depois da prova realizar-se-á  um almoço entre a organização e todos os atletas par-
ticipantes, com o intuito de promover o convívio e o espírito de amizade nas compe-
tições. 

A Associação Desportiva e Cultural Sosense espera que nesta VIIIª edição do BTT 
SOSENSE, haja uma forte adesão do público. Esta iniciativa pretende promover esta 
prática desportiva e ao mesmo tempo favorecer o crescimento turístico e económico 
do Concelho de Vagos. 


