
REGULAMENTO “2ºPASSEIO TRILHOS TERRA DE PÃO”

Organização

O 4ºPasseio “Trilhos Terra de Pão” realiza-se a 10 de Abril de 2016 e tem como

organização a Secção de BTT da Casa do Povo da Salvada.

Inscrições 

As inscrições já se encontram abertas em http://apedalar.com/eventos/info/812

e encerram quando atingirem o limite de 300 atletas inscritos e confirmados ou

no dia 10 de Abril de 2016, sendo o valor da inscrição 18 rodas com direito a

almoço,12 rodas sem direito a almoço e 10 rodas para acompanhantes.

Validação da Inscrição

Só serão consideradas válidas após o pagamento e confirmação do mesmo.

Aos  menores  de  18  anos  será  exigido  um  Termo  de  responsabilidade

assinado pelos pais /tutores a autorizar a participação.

Os atletas inscritos têm direito a pequeno-almoço, lembranças, dorsais, seguro,

carros de apoio, apoio mecânico, zonas de assistência nos percursos, banhos

e almoço convívio e prémios para os 3º primeiros classificados masculinos e

femininos.

Secretariado

O secretariado funcionará no Cinemonumental junto a Igreja da Salvada . 

O secretariado abre no dia 9 de Abril de 2016 das 19h00 ás 20h00  e no dia 10

Abril pelas 7h30 e encerra às 8h50.

A cada atleta está destinado um dorsal  com um número que não pode ser

trocado. Os dorsais têm gravado telefones dos responsáveis dos percursos e

do  responsável  do  secretariado,  que  podem  ser  utilizados  sempre  que  se

justifique.

A todos os participantes/acompanhantes que solicitaram almoço será entregue

uma senha.

Percursos



Quando da inscrição o atleta fica obrigado a escolher um percurso.

O Passeio é composto por três percursos:

 Percurso de 25 km guiado com um grau de dificuldade 1 numa escala

de 1 a 5;
 Percurso de 45 km 
 Percurso de 70 km 

 O atleta fica obrigado a usar capacete. Caso se verifique a ausência do

mesmo,  em  caso  de  acidente,  tanto  a  agência  seguradora  como  a

organização não se responsabiliza pelos danos causados.

Os  atletas  que  queiram desistir  de  completar  o  percurso  escolhido  devem

informar a organização da sua desistência, para tal devem utilizar o número de

telemóvel  que consta  no dorsal  ou avisar  pessoalmente a organização nas

zonas de abastecimentos do percurso. Para um processo de localização mais

fácil deve ainda manter-se no local e aguardar pelo carro de apoio.

Os amantes da natureza têm nos percursos paisagens de elevado interesse, a

nível de flora e fauna, o que apelamos para a sua preservação, ou seja não

deitando lixo nos mesmos.

 A prova terá início às 09:00 horas, a Avenida 25 de Abril (em frente á sede da

Secção de BTT da Salvada) será o local onde se iniciará a partida da mesma.

Seguro

A organização terá obrigatoriamente que enviar para a seguradora a listagem

dos atletas inscritos para o evento até ao dia 8 de Abril de 2016, até essa data

todos ficam abrangidos pelo seguro. As inscrições efectuadas posteriormente à

data  acima  referenciada,  não  tem  direito  a  qualquer  seguro,  não  se

responsabilizando a organização por todo e qualquer dano ou lesão que surja

aos participantes que não possuam seguro no decorrer da prova.

Uso de Imagem

Cada participante autoriza expressamente à organização do evento o direito a

utilizar ou fazer utilizar, reproduzir ou fazer reproduzir o seu nome, imagem, voz

e a sua prestação desportiva no quadro do mesmo ou sob forma derivada

desta prova em todos os suportes publicitários ou meios de comunicação em

Portugal, e ainda por qualquer meio conhecido ou desconhecido actualmente.

Casos Omissos



Os casos omissos deste regulamento, serão decididos pela organização, pois a

mesma é soberana nas suas decisões.

A direcção da Secção de BTT da Casa do Povo de Salvada

Nelson Gatinho da Cruz

 

 


