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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. A época de BTT ALLSTARS 2019 é composta por três competições distintas: uma “prova de 

resistência nocturna urbana”, pelo “6.º Circuito Angolano de BTT Allstars 2019” e pelo “MTB CABO 
LEDO CHALLENGE”. 

1.1.1. A prova de Resistência Nocturna Urbana é constituída por uma prova única; 

1.1.2. O “6.º Circuito Angolano de BTT Allstars 2019” é constituído por um total de 6 (seis) provas 
sendo que apenas cinco (5) são pontuáveis na modalidade Cross Country Maratona (XCM); 

1.1.3. O “MTB CABO LEDO CHALLENGE” é constituído por duas provas em dois dias seguidos. 

1.1.3.1. Dia 1 – Prólogo 

1.1.3.2. Dia 2 – Maratona. 
 

1.2. A designação de qualquer um dos eventos, é uma designação privada da Allstars, Limitada 
(“Allstars”) e não se reporta, nem pretende reportar, a nenhum tipo de prova desportiva oficial, 
passada ou presente, seja de que modalidade for. 

 
1.3. As três competições a realizar durante a época de BTT ALLSTARS 2019 realizam-se em conformidade 

com o presente regulamento, sendo o Colégio de Directores Desportivos da Allstars a única 
entidade responsável pela aplicação do mesmo. 

 
1.4. A época de BTT ALLSTARS 2019 será disputada nas seguintes datas, modalidades e locais1: 
 

 
 12 de maio – Fazenda do Pai 

Timoteo  
09 de junho – Luanda | Golfe de 
Benfica 
07 de julho– Barragem da 
Quiminha 
28 de Julho - Balacende 
01 de setembro – Prova 
Surpresa 
06 de outubro - Funda 

 

  

                                                             
1 A Allstars reserva-se o direito de alterar os locais de realização das provas, desde que avise os participantes com, pelo menos, 
quarenta e oito (48) horas de antecedência, sob pena de ter de devolver a taxa de inscrição da respectiva prova. A Allstars declina, 
expressamente, toda e qualquer responsabilidade adicional decorrente da mudança dos locais e das datas das provas. 
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. As três competições a realizar durante a época de BTT ALLSTARS 2019, destinam-se a atletas de 

todas as nacionalidades, maiores de idade de acordo com a legislação angolana2, tanto federados 
como não federados, que não sejam portadores de deficiência física ou psíquica que os impossibilite 
de participar em boas condições de segurança. 

 
2.2. Só podem competir em qualquer uma das provas das três competições organizadas pela ALLSTARS 

durante a época de 2019 os participantes que se apresentem nas provas com bicicletas de 
montanha que estejam em boas condições mecânicas, nomeadamente, e no mínimo, em relação 
aos pneus, travões, avanço, guiador e pedais. Não é permitido o uso de bicicletas equipadas com 
rodas de tamanho inferior a 26” e superior a 29”, nem com pneus com uma largura inferior a 1.90”.  

 
2.3. Em prova, não é permitido o uso de bicicletas eléctricas. 
 
2.4. O uso de capacete rígido é obrigatório (mesmo durante os treinos nos dias de prova). 
 
2.5. Será ainda obrigatório o uso de equipamento de iluminação, composto por luz frontal (de cor branca) 

e luz traseira (de cor vermelha), na Prova de Resistência Nocturna.  
 

2.6. É também obrigatório o uso de ciclo-computador ou semelhante com sistema de GPS nas provas para 
que o colégio de árbitros possa validar a veracidade da distância e percurso efectuado. Caso não 
possa ser verificada a quilometragem e o percurso, o atleta poderá ser desclassificado ou relegado 
para uma posição atrás dos atletas que dispõem deste dispositivo. Os atletas devem guardar pelo 
menos 24horas os ficheiros da prova. 

 
2.7. A ALLSTARS poderá igualmente consultar os tacks disponíveis em plataformas online, nomeadamente 

a plataforma STRAVA para se certificar dos percursos efectuados no dia da prova. 
 
2.8. Tanto nas provas MEIA MARATONA como MARATONA poderá existir partes ou totalidade do 

percurso por navegação exclusiva em GPS. Neste caso, o percurso será disponibilizado aos atletas 
no formato GPX com pelo menos 10 dias de antecedência. 

 
2.9. A participação em qualquer uma das provas organizadas pela ALLSTARS está condicionada ao pré-

pagamento da taxa de inscrição referida no ponto 4.3.1. 
 
  

                                                             
2 A participação de menores de idade está condicionada à Mini Maratona e à apresentação de uma declaração de autorização por 
parte do representante legal do menor, devendo o representante fazer-se presente em todas as provas. 
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3. CATEGORIAS E CORRIDAS 
 
No sentido de continuar a promover a modalidade de BTT em Angola, no 6.º Circuito Angolano de BTT 
Allstars 2019, existem categorias em Competição e de Lazer, fora de qualquer competição.  
 
No MTB CABO LEDO CHALLENGE, prova exclusiva para MARATONA. 
 

 
 
Na Meia Maratona, caso não haja número de atletas suficientes que justifiquem a sub-divisão do escalão 
elites, os escalões etários serão semelhantes para a Meia Maratona e Maratona. 
 
Nas provas do no 6.º Circuito Angolano de BTT Allstars 2019 existem as seguintes modalidades: 
 

▪ Categoria Lazer: Mini Maratona 
▪ Categoria Competição: 

o Prova Feminina 
o Meia Maratona 
o Maratona 

 
Na categoria em competição, o escalão etário (Elites / Masters / Grandmasters) é determinado pela data 
pela idade a 31 de dezembro de 2019.  
 
Os atletas podem alterar a Categoria (ex: passar de Maratona para Meia Maratona) até 15 dias antes da 
prova. Uma vez fechadas as inscrições da prova e o prazo limite de pagamento, não é possível qualquer 
alteração. 
 
3.1. Todos os atletas têm, obrigatoriamente, de participar nas respectivas categorias e escalões etários. 
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4. INSCRIÇÕES  
 

4.1. As inscrições devem ser efectuadas através do preenchimento do respectivo formulário online, 
https://allstars2.typeform.com/to/ywUzw8 até duas (2) semana antes da data de realização de 
cada prova. 

 
4.2. As inscrições são pessoais e intransmissíveis. 

 
4.3. Taxas de inscrição 

 
4.3.1. Existem 3 opções diferentes para o pagamento da taxa de inscrição: 

 

 
 
 

▪ Opção 1: Inscrição em todo o Circuito (9 provas): Setenta mil Kwanzas (70 000 Akz). 

▪ Opção 2: Inscrição "prova-a-prova", com recebimento de Jersey da prova: doze mil 

kwanzas (15 000 Akz). Obrigatório para a primeira inscrição. 

▪ Opção 3: Inscrição "prova-a-prova", sem recebimento de Jersey da prova: oito mil 

kwanzas (8 000 AoA). Apenas válida para 2ªs e seguintes inscrições.  

 
4.3.2. Os atletas que participaram no 5.º Circuito Angolano de BTT Allstars 2018 e se inscreverem 

para o circuito todo (opção 1), beneficiam de um desconto de 10% na taxa de inscrição. O 
desconto não é aplicável para os atletas que se inscreverem prova-a-prova. 
 

4.3.3. Os atletas que se inscreverem para o circuito todo (Opção 1), terão um frontal 
personalizado conforme a indicação fornecida no formulário de inscrição. 
 

4.3.4. A taxa de inscrição é paga de transferência bancária para a conta da Allstars, Lda. utilizando 
a referência multicaixa enviada para o devido efeito. Não são permitidos pagamentos no dia 
da prova. 
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4.4. Confirmação de Inscrições 
 
A confirmação das inscrições e a atribuição dos frontais e dos dorsais será comunicada pela Allstars 
através de mensagem de correio electrónico na semana anterior à data de realização de cada 
prova3. Com excepção dos atletas que alteram de tipo de prova, a numeração é mantida durante a 
época 2019. 
 
Os atletas que se inscreverem para o circuito todo (Opção 1), terão um frontal personalizado desde 
que tenham regularizado a taxa de inscrição dentro dos prazos previstos. 
 
Sempre que possível, a ordem dos números de frontal / dorsal obedecem à classificação obtida no 
Circuito de 2018. 
 
Os participantes devem levantar os kits de participação nos locais indicados a quando da inscrição 
online, na semana que antecede a realização de cada prova. 
 
As verificações técnicas das bicicletas e equipamentos dos atletas decorrem no secretariado da 
prova até trinta (30) minutos antes da realização da corrida. 

 
 
5. REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRECTORES DESPORTIVOS 

 
A reunião do Colégio de Directores Desportivos da Allstars decorre no local da prova, à hora 
indicada no ponto 7.1. 

 
6. ATRIBUIÇÃO DE FRONTAL/DORSAL 
 
6.1. Designa-se por frontal a placa com o número do participante a aplicar no guiador da bicicleta, e por 

dorsal o número aplicado nas costas dos jerseys da prova a serem facultadas pela Allstars. 
 
6.2. Os frontais são diferenciados com um fundo ou marcador colorido, de acordo com a categoria e o 

escalão de cada atleta, conforme definido no ponto 6.5. 
 
6.3. Em cada prova é atribuído um conjunto frontal / dorsal a cada atleta.  
 
6.4. Cada atleta só pode participar com o frontal e o dorsal oficiais entregues pela organização, sob pena 

de desclassificação imediata, conforme determinado no ponto 7.4.(g). 
 

                                                             
3 A partir da segunda prova, apenas e só para os novos inscritos. 
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6.5. Mapa de cores e atribuição de frontais/dorsais: 
 
 

Tipo de Prova Escalão Idade Cor do Frontal / Dorsal 

Mini Maratona Escalão único  Verde 

    

Feminino Escalão único  Rosa 

    

Meia Maratona    

 ELITES304 ≥ 18 e ≤ 30 AMARELO 

 ELITES40 ≥ 30 e ≤ 40 LARANJA 

 MASTERS ≥ 40 e ≤ 50 VERMELHO 

 GRANDMASTERS ≥ 50 0 AZUL 

    

MARATONA    

 ELITES ≥ 18 e ≤ 40 LARANJA 

 MASTERS ≥ 40 e ≤ 50 VERMELHO 

 GRANDMASTERS ≥ 50 0 AZUL 

 
 
6.6. No dia da prova, só são autorizados em pista participantes com respectivo frontal aplicado na 

bicicleta e dorsal de forma visível. 
 

6.7. Cada atleta é responsável pelo frontal e pelo dorsal que lhe serão atribuídos pela Allstars. A perda, 
extravio ou danificação de qualquer um destes elementos de controlo implica a desqualificação 
imediata do participante, conforme estabelecido no ponto 7.4.(h).   

                                                             
4
 caso não haja número de atletas suficientes que justifiquem a sub-divisão do escalão elites, os escalões etários serão 

semelhantes para a Meia Maratona e Maratona. 
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7. CORRIDAS 
 
As provas são organizadas por várias corridas, divididas da seguinte forma: 

 
7.1. Horários  
 
 

SÁBADO5 

16h00 Abertura do secretariado 

17h00 Encerramento da confirmação das inscrições e verificações técnicas 

17h15 Chamada para as corridas  

17h30 
Partida: 
Maratona: Elites, Masters, Grandmasters e Meia Maratona e Feminino 

21h00 Entrega de prémios 

21h30 Reunião do Colégio de Directores Desportivos da Allstars 

 

DOMINGO 

07h00 Abertura do secretariado 

08h00 Encerramento da confirmação das inscrições e verificações técnicas 

08h15 Chamada para as corridas. 

08h30 Partida: Maratona: Elites, Masters, Grandmasters e Meia Maratona e Feminino6 

12h30 Entrega de prémios 

13h00 Reunião do Colégio de Directores Desportivos da Allstars 

 
Os horários podem sofrer ligeiras alterações em função das condições meteorológicas no local ou outras, 
mas qualquer alteração será comunicada por email e anunciado no site . 
 
Sempre que necessário, e de forma a garantir a segurança de todos os atletas, as partidas das diferentes 
categorias podem ser desfasadas no tempo. 
 
7.2. Grelha de Partida 

 
A chamada para a grelha de partida das corridas faz-se da seguinte maneira: 
 
Primeira prova: pela ordem do frontal/dorsal; 
 
Restantes provas:  pela ordem da classificação actual no “6.º Circuito Angolano de BTT Allstars 
2019”; 
 

 
  

                                                             
5 Apenas para a prova de resistência nocturna.  
6
 As partidas entre a MARATONA e a MEIA MARATONA serão desfasadas de pelo menos 5min.  
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7.3. Postos de Controlo 
 
Nas provas em que existirem Postos de Controlo, os atletas são obrigados a abrandarem o ritmo e 
caso seja pedido pararem, para que lhes seja controlada / confirmada a passagem. 
 
No fim da prova, caso solicitado, os atletas são obrigados a apresentarem ao colégio de directores 
da prova a(s) passagem(ns) pelo(s) diferente(s) posto(s) de controlo, sob pena de não ser 
considerada a sua classificação final.  
 
Pode ser solicitado aos atletas a disponibilização do track (ficheiro GPS) no final da prova. 

 
 
7.4. Postos de abastecimento de água 

 
Cada atleta vai ser responsável pelo seu reabastecimento / enchimento dos seus bidons / 
camelbacks nos respectivos postos de abastecimento de água.  
 
Os atletas podem ter algum elemento da sua equipa a fazer distribuição de água. É da 
responsabilidade de cada um a deslocação até ao respectivo local. 
 
No âmbito a inscrição está incluído 2l de água / atleta. 
 

7.5. Em caso de avaria 
 
Em caso de avaria durante a prova, e caso esta não possa ser reparada no local onde ocorreu a 
avaria, o atleta pode dirigir-se, pelos seus próprios meios, até à zona designada por “Parque de 
Equipas”, seguindo o trilho e o sentido da prova, para sua reparação. Qualquer outro caminho é 
considerado como atalho e terá como consequência a desclassificação da prova.  
 
Não é permitido circular no sentido contrário ao da prova. 
 

7.6. Prioridades e ultrapassagens 
 
Os participantes que seguem montados nas bicicletas terão precedência sobre os que levam a 
bicicleta à mão. Quem não seguir montado na bicicleta deverá deslocar-se junto da berma do 
caminho e em passagens estreitas desobstruir a via quando se aproximar alguém montado na 
bicicleta; 
 
Os participantes que se preparam para ultrapassar outro deverão dar indicação vocal da sua 
passagem, indicando o local por que passam (direita ou esquerda). Quem ultrapassa deverá ter 
todos os cuidados para não provocar acidentes. 
 

7.7. Acessórios 
 
É permitido o uso de câmaras de filmar montadas nos capacetes, bicicletas ou qualquer parte do 
corpo dos participantes. 
 
Não está autorizada a utilização de drones pessoais com funcionalidade “FOLLOW ME” ou 
semelhante durante as provas.  
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Aconselhamos aos participantes que optem por circular com “phones”, para o fazerem em volume 
baixo ou moderado, ou com apenas um auricular, para que possam ouvir as instruções de outros 
participantes e/ou da organização; 

 
7.8. Conduta Antidesportiva 
 

Será desclassificado todo e qualquer atleta que, entre outros: 
 
(a) Prestar falsas declarações no acto de inscrição em qualquer uma das provas organizadas pela 

ALLSTARS; 
 
(b) Praticar manobras perigosas ou desleais durante os treinos e / ou corridas; 
 
(c) Adoptar uma conduta que, no exclusivo entender do Colégio de Directores Desportivos da 

Allstars, seja considerada antidesportiva; 
 
(d) Atalhar por caminhos não permitidos; 
 
(e) Trocar de bicicleta durante a prova; 
 
(f) Utilizar uma bicicleta e/ou equipamento que não obedeça às especificações técnicas 

constantes dos pontos 2.3. e 2.5; 
 
(g) Não utilizar o frontal e o dorsal oficial, entregue pela organização; 

 
(h) Perder, extraviar ou danificar o frontal; 
 
(i) Dar ou receber manutenção fora dos pontos oficiais de apoio; 
 
(j) Deitar lixo para o chão; 
 
(k) Desrespeitar outros atletas, Comissários de Prova, membros da organização ou membros do 

Colégio de Directores Desportivos da Allstars. 
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8. CLASSIFICAÇÕES 
 

8.1. Prova de Resistência Nocturna 
 
A prova de resistência nocturna, é uma competição única, com uma duração estipulada de 
2h30min, e cujo o vencedor é o atleta que cumprir o maior número de voltas ao circuito definido 
durante o tempo da duração da prova.  
 
A competição está divida em Feminina e Masculina, e para os homens, há 3 escalões etários, Elites, 
Masters (entre 40 e 50) e GrandMasters (acima de 50 anos). 
 
No final da prova, serão atribuídos troféus aos cinco (5) primeiros classificados de cada prova em 
competição. 
 

8.2. Circuito Angolano de BTT Allstars 2019 
 
8.2.1. Considerações 
 

8.2.1.1. O 6.º Circuito Angolano de BTT Allstars 2019 é composto por 6 (seis) provas distintas, 
das quais, para a classificação final contam apenas 5 (cinco). Caso não seja dada 
nenhuma indicação por parte dos atletas, serão consideradas os 5 melhores 
resultados. 

 
8.2.1.2. No final de cada prova, a organização é livre de solicitar aos participantes os seus GPS 

ou equivalentes para validação dos quilómetros percorridos. Caso necessário, é 
igualmente livre de solicitar nas 24horas que se seguem à prova, por email, os 
ficheiros, em formato GPX, da prova em questão. 

 
8.2.1.3. Para as categorias em competição – Maratona, Meia-Maratona e Feminina, será 

efectuada uma classificação por escalão etário em cada prova. Vamos manter os 
pontos obtidos na classificação geral, no cálculo da classificação de cada escalão.,  

 
8.2.1.4. Em cada prova serão atribuídos os seguintes pontos para a classificação geral e 

classificação de cada escalão etário. No caso “6.º Circuito Angolano de BTT Allstars 
2019” a classificação final corresponde ao somatório dos pontos obtido em cada uma 
das provas. 

 

Classificação 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º 

Pontos 100 80 70 65 60 55 50 45 40 35 

 

Classificação 11.º 12.º 13.º 14.º 15.º 16.º 17.º 18.º 19.º 20.º 

Pontos 25 20 15 10 8 6 4 3 2 1 

 
 

8.2.1.5. No final de cada prova do “6.º Circuito Angolano de BTT Allstars 2019”, serão 
atribuídas medalhas aos três (3) primeiros classificados de cada escalão etário da 
categoria Meia Maratona, Maratona e Feminina: 
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1.º Classificado => “medalha de ouro”; 
 
2.º Classificado => “medalha de prata”; 
 
3.º Classificado => “medalha de bronze”.7 
 

8.2.1.6. Os atletas que sobem ao pódio, serão obrigados a utilizar a camisola oficial da prova 
para a fotografia oficial do pódio. 

 
8.2.1.7. Apenas o vencedor de cada escalão poderá exibir a bicicleta vencedora, num espaço 

designado para o efeito próximo do pódio (numa das laterais). 
 

 
8.2.2. Classificação Final Individual 
 

8.2.2.1. A classificação final individual do “6.º Circuito Angolano de BTT Allstars 2019” é 
definida pelo somatório dos pontos obtidos em cada prova. 

 
8.2.2.2. Em caso de igualdade de pontuação na classificação final individual do “6.º Circuito 

Angolano de BTT Allstars 2019”, os participantes são desempatados em função do 
maior número de primeiros lugares, segundos lugares e assim sucessivamente. Se 
ainda assim se mantiver o empate, o critério a utilizar será o melhor classificado na 
última prova disputada. 

 
8.2.2.3. No final do “6.º Circuito Angolano de BTT Allstars 2019”, serão atribuídos troféus aos 

três (3) primeiros classificados de cada escalão. 
 

8.2.2.4. Apenas o vencedor de cada escalão poderá exibir a bicicleta vencedora, num espaço 
designado para o efeito próximo do pódio (numa das laterais). 

 
 

8.2.3. Classificação Geral (Individual) 
 

8.2.3.1. O “6.º Circuito Angolano de BTT Allstars 2019” inclui uma classificação geral individual 
para cada uma das categorias em competição. 

8.2.3.1.1. No caso da classificação geral, de cada um dos escalões etários, vamos manter 
os pontos obtidos na classificação geral da prova (Maratona ou Meia-
Maratona). 

 
8.2.3.2. À classificação geral individual do “6.º Circuito Angolano de BTT Allstars 2019” 

aplicam-se as regras estabelecidas no ponto 8.2. (com as devidas adaptações). 
 

  

                                                             
7 Expressões figurativas, porquanto as medalhas da “Taça e Campeonato BTT XCO Allstars 2017” não serão cunhadas em 
materiais preciosos ou semipreciosos. 
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8.3. MTB CABO LEDO CHALLENGE 
 

O MTB CABO LEDO CHALLENGE, é uma competição composta por duas provas em dois dias 
seguidos: 

Dia 1: Prologo 
Dia 2: Maratona  

 
A competição está divida em Maratona Feminina e Masculina, e para os homens, há 3 escalões 
etários, Elites (menos de 40 anos), Masters (entre 40 e 50) e GrandMasters (acima de 50 anos).  
 
Não está prevista a existência de Meia Maratona. 
 
A classificação final individual é definida pelo somatório dos tempos obtidos em cada prova, sendo 
vencedor o participante que tiver gasto menos tempo no conjunto das duas provas. 
 
Em caso de igualdade, os participantes são desempatados em função do melhor tempo do segundo 
dia de prova. 
 
No final do MTB CABO LEDO CHALLENGE, serão atribuídos troféus aos cinco (5) primeiros 
classificados de cada escalão. 

 
9. PARQUE DE EQUIPAS 
 

Cada equipa que pretenda um espaço para estrutura
 
no parque de equipas de cada prova terá que 

efectuar uma reserva para o Colégio de Directores Desportivos da Allstars 
(allstars_angola@outlook.com) até às 18h00 de sexta-feira antes de cada prova, mencionando o 
espaço pretendido e a matrícula da viatura. O Director de Equipa deve levantar as respectivas 
credenciais no secretariado da prova antes de entrar no parque de equipas. 

 
10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE | OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
10.1. A Allstars, o Colégio de Directores Desportivos da Allstars e os Patrocinadores declinam, 

expressamente, e para todos os efeitos, toda e qualquer responsabilidade por roubos, furtos e 
danos de equipamentos e/ou bicicletas, bem como por danos físicos em atletas e assistentes 
causados por acidentes, quer durante os treinos, quer durante as provas de Época 2019. 

 
10.2. As provas são disputadas em trilhos abertos à circulação rodoviária, sendo, por conseguinte, dever 

de todos os participantes observarem as regras de trânsito e circularem com atenção redobrada. 
 
10.3. Durante as corridas, a Allstars fornecerá a todos participantes um “Kit” composto por um (1) gel 

energético, água da Saudabel – até um máximo de 2 litros de água potável. É da exclusiva 
responsabilidade de cada participante adquirir toda a comida e bebida que pretender consumir 
antes e depois das corridas de cada prova. 

 
10.4. A Gicate, Lda., em parceria com a Allstars, providenciará assistência técnica a todos os participantes, 

nomeadamente, afinações e lubrificações de última hora, sem custos para os atletas (excepto no 
caso de haver necessidade de proceder à substituição de alguma peça ou componente, mas, neste 
caso, a mão-de-obra será gratuita). 
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10.5. Devido à localização remota de algumas das provas, a Allstars não pode assegurar a existência de 
instalações sanitárias, seja de que tipo for, nem, tão pouco, a utilização de água corrente. 

 
10.6. É ainda da inteira responsabilidade de cada participante obter um seguro contra acidentes pessoais 

(para assistência/cobertura financeira em caso de acidente). A equipa médica que apoia as provas 
prestará apenas os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital público. 
A partir desse momento, cessa toda e qualquer responsabilidade de prestar auxílio ao acidentado, 
quer por parte da equipa médica, quer por parte da Allstars. Todas as despesas hospitalares 
correrão por conta do acidentado. 

 
10.7. A Allstars recomenda a todos os participantes que, antes de se inscreverem em qualquer uma das 

provas, se submetam a uma rigorosa avaliação médica. 
 
10.8. A participação do atleta no em qualquer uma das provas organizadas pela ALLSTARS pressupõe a 

aceitação, total e sem reservas, da responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos à Allstars, do 
presente regulamento e da assunção das despesas de transporte, hospedagem e alimentação e 
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação nas provas, antes, 
durante e depois da realização das mesmas. 

 
* * * 
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