CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO ÁGUIAS UNIDAS

IV Passeio BTT/Cicloturismo
11 de Maio de 2014
Regulamento do Passeio

1. Apresentação
Pelo 4º ano consecutivo o CDR Águias Unidas e o Grupo de Cicloturismo “Os Margaças”
organizam um passeio de cicloturismo a que se refere o presente regulamento.
O passeio tem a denominação de “IV Passeio BTT/Cicloturismo” que decorre na Herdade da
Apostiça e na zona de Belverde.
A dureza e a beleza estão garantidas, pelo que o convidamos a pôr à prova as suas capacidades e
condição física, ou simplesmente divertir-se e apreciar o que a Herdade da Apostiça e o que a zona
de Belverde tem para lhe oferecer. Esperamos por si.

2. Inscrições
a) A participação no “IV Passeio BTT/Cicloturismo” é aberta a todos os cidadãos, maiores de 15
anos (inclusive);
b) Todos os participantes com idade inferior a 18 anos terão obrigatoriamente que apresentar um
termo de responsabilidade, assinado pelo respetivo(a) progenitor(a) / tutor(a) legal, no ato da
inscrição;
c) A participação pode ser feita de forma individual ou inserida numa equipa;
d) As inscrições no “IV Passeio BTT/Cicloturismo” poderão ser enviadas, até ao dia 5 de Maio,
para:




Sede do CDR Águias Unidas 212241667 (das 18h00 às 20h00);
Email : cdaguias@hotmail.com
Telemóveis: 965 464 136 (Sr. Carlos Milheiriço, só para informações);

e) O valor da inscrição é de cinco pedais por participante e a sua regularização, deverá ser feita no
ato da inscrição ou no dia do passeio. (NIB 00352 153 000 155 402 3067);

CDRAU

IV Passeio BTT/Cicloturismo - Regulamento

Pág. 1

CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO ÁGUIAS UNIDAS

f) No valor da inscrição está incluído:






T-Shirt;
Dorsal (de uso obrigatório);
Seguro;
Abastecimentos e Assistência Mecânica;
Utilização dos balneários do CDRAU.

g) As inscrições que não estiverem validadas, conforme referido em b) e e), serão canceladas.

3. O funcionamento da prova
a) O passeio terá andamento livre e terá a opção de aproximadamente 30 ou 45 Km, com um grau
de dificuldade física e técnica de nível 3 (grau de dificuldade médio);
b) É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado durante o percurso.

4. Programa
O passeio realiza-se no dia 11 de Maio de 2014 tendo por ponto de encontro a sede do Clube
Desportivo e Recreativo Águias Unidas, sito na rua António Sérgio no Fanqueiro, com o seguinte
programa:






10 Maio – das 17h00 às 20h00 abertura do secretariado;
11 Maio – 07h30m Abertura do secretariado;
08h00m Concentração e confirmação das inscrições;
09h00m Início do passeio;
12h00m Prevista a chegada.

5. Segurança
Alerta-se para a obrigatoriedade da necessidade de se cumprir as regras de trânsito e código de
estrada no percurso de estrada e dentro das localidades, bem como, acatar as decisões dos
responsáveis da prova.

6. Divulgação
Decorre do ato da inscrição a autorização para que a entidade organizadora ou promotora do evento
utilizem o nome dos participantes ou a sua imagem em fotos, vídeos ou outros meios de transmissão
de imagens.

7. Casos omissos
Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela organização.
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