
REGULAMENTO 

Art.º 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - A ALB Associação Desportiva de Ciclismo Lamego Bike”, com as devidas autorizações 

associativa e federativa, organiza o "I BTT GPS – Nos trilhos das operações especiais”, no dia 

04 de Junho de 2017. 

1.2 - Este passeio insere-se na categoria de lazer, onde a atividade referida reúne as seguintes 

características: isento de competição e orientação exclusiva por GPS. 

1.3 - Não é obrigatório possuir GPS, sendo da opção de cada um, ser ou não orientado por 

terceiros. A organização, não disponibiliza, qualquer tipo de equipamento ou guia, e 

desaconselha a participação a solo. 

Art.º 2 - CLASSES 

2.1 - O "I BTT GPS – Nos trilhos das operações especiais " está aberto à participação de todos 

com mais de 18 anos. 

2.2 - Todos os participantes federados, estão abrangidos pelo seguro federativo e não 

federados, estão cobertos por um seguro disponibilizado pela organização e incluído na 

inscrição. 

2.3 - A organização não assume qualquer tipo de responsabilidade, no caso de infrações ao 

código da estrada por parte dos participantes. 

Art.º 3 - PROVA 

3.1 – O “I BTT GPS – Nos trilhos das operações especiais” terá uma distância de, 

aproximadamente, 40 Km. 

3.2 - Considera-se o percurso do “I BTT GPS – Nos trilhos das operações especiais” de 

dificuldade física/técnica média. 

3.3 - Os percursos são na sua maioria percorridos por caminhos florestais, rurais e estradas, 

sendo obrigatório o respeito pelo código da estrada. 

3.4 - Não danificar áreas privadas e/ou cultivadas. 

3.5 - A organização fornecerá abastecimentos em locais apropriados durante o percurso e na 

chegada final, cabendo a cada participante ou equipa, a responsabilidade por outros tipos de 

abastecimento. 

3.6 – Não será disponibilizado serviço de assistência técnica. 



3.7 - Será atribuído a cada atleta um número frontal que deverá ser afixado na bicicleta. 

3.8 - Nenhum atleta poderá participar sem número frontal. 

3.9 - Os participantes deverão apresentar-se devidamente equipados e identificados com o 

frontal fornecido pela organização, sendo, igualmente, o uso obrigatório de capacete protetor (o 

não respeitar este artigo contraria o determinado pela UCI e supõe a exclusão do evento). 

3.10 - Recomenda-se a todos os participantes a realização dum exame médico anterior à 

participação neste evento, assumindo e ilibando a organização por quaisquer tipo de 

problemas de saúde resultantes da sua participação. 

3.11 - É dever do participante prestar auxílio em caso de acidente, desde que as circunstâncias 

o exijam. 

3.12 – A organização fornecerá, nos 3 dias anteriores ao evento, os ficheiros dos percursos em 

formato GPX e KML, sendo obrigatórios que os mesmos resultem de reais reconhecimentos no 

percurso, com número de pontos suficiente para uma navegação segura e fiável. Sem descurar 

a marcação de pontos de passagem de apoio, como abastecimentos. 

Art.º 4 - TAXAS PARTICIPAÇÃO/INSCRIÇÕES 

4.1 - A taxa de inscrição na "XII Clássica Internacional Lamego-Meadas" para cada atleta será 

de: 

 

 

 

 

 

 

4.2 - No caso de impossibilidade de participação, não se procederá à devolução da inscrição. 

4.3 - A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo pois ser utilizada por outra pessoa. 

4.4 - As inscrições do "I BTT GPS – Nos trilhos das operações especiais" terão 

obrigatoriamente de ser efetuadas no site oficial em www.lamegobike.pt. 

ATLETA MODALIDADE VALOR 

FEDERADO C/ ALMOÇO 12,00 € 

FEDERADO S/ ALMOÇO 5,00 € 

NÃO FEDERADO C/ ALMOÇO 13,00 € 

NÃO FEDERADO S/ ALMOÇO 6,00 € 

ACOMPANHANTE  8,00 € 
Pagamento no dia do passeio acresce 2,00€ no valor 
estabelecido 

http://www.lamegobike.pt/


Art.º 5- SECRETARIADO/ HORÁRIOS 

5.1-A confirmação das inscrições, atribuição dos dorsais, decorre no secretariado nos 

seguintes horários: 

08:00H - Abertura do secretariado 

09:15H - Encerramento do secretariado 

 

Art.º 5 – CLASSIFICAÇÕES 

6.1 – O "I BTT GPS – Nos trilhos das operações especiais" não terá classificações. 

Art.º 6 - PRÉMIOS 

7.1 – Será atribuído uma lembrança à equipa com maior número de elementos participantes; 

ao elemento mais novo e ao mais velho. 

Art.º 7 - DIREITOS DE IMAGEM 

12.1 - Os participantes cedem à ALB Associação Desportiva de Ciclismo Lamego Bike todos os 

direitos de imagem captados durante " I BTT GPS – Nos trilhos das operações especiais". 

Art.º 8 - CASO OMISSOS 

13.1 - Todos os casos omissos ao presente regulamento da prova, serão estudados e 

resolvidos pela organização. 

13.2 - Por motivo de força maior, a organização não assumirá qualquer tipo de 

responsabilidade no caso da suspensão, adiamento ou cancelamento do evento. 

13.3 - À organização reserva-se o direito de modificar ou trocar tudo que seja relativo a 

regulamentos, percursos, etc, se por causas de força maior tal fosse necessário. 

13.4 - O mero feito da inscrição no " I BTT GPS – Nos trilhos das operações especiais ", que se 

celebrará no dia 04 de Junho de 2017, leva consigo a aceitação do presente regulamento. 

Lamego, 12 de Abril de 2017 

 


