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REGULAMENTO PARTICULAR  

1.1 - O Circuito insere-se na categoria de lazer, onde a atividade referida reúne as  

seguintes características: isento de competição, orientação exclusiva por gps e em  

autonomia total.  

  

1.1.1 - XPLORE SERRA DA ESTRELA será realizado no dia 11 de Fevereiro de 2023 e é 

composto por um dia de passeio, mediante descrição seguinte: 

 

  Data: 11-02-2023 

  Horário de Partida: das 7h30 eàs 10h00 

  Local de Partida: Terreiro de D. Luzia, Valezim (40.359478, -7.720740) 

 

1.2 - 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. 

 

1.3 - O evento é limitado a 500 participantes, e as inscrições serão efetuadas em 

www.stopandgo.net, em formulário próprio. 

 

1.4 - O passeio ocorre em caminhos rurais e trilhos na região da Serra da Estrela, fazendo 

também utilização da via pública em estradas abertas ao trânsito, sem interrupção da 

circulação automóvel. Não haverá elementos da organização nos cruzamentos e  

entroncamentos ao longo de todo o percurso.  
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REGULAMENTO PARTICULAR  

1.5 - Todos os participantes deverão respeitar escrupulosamente as regras de trânsito, 

Quem não respeitar estas regras será imediatamente expulso do passeio e ficará  

impedido de participar em posteriores edições. Ao fazer a sua inscrição, cada  

participante assume que descarrega e subescreve o Termo de Responsabilidade  

fornecido pela organização em que declara conhecer e assumir os riscos inerentes à  

participação numa prova aberta ao trânsito. 

 

1.6 -  A organização não se responsabiliza por nenhum acidente de que o participante 

possa causar ou ser vítima, nem solidariamente pelas despesas ou dívidas que os partici-

pantes possam efetuar durante a prova. Cada participante deverá por isso estar coberto 

pelo seguro do evento. 

 

1.7 - Informações referentes às inscrições: 

1.7.1 - O valor de inscrição, é de 5 € para participantes possuidores de licença válida na 

UVP-Federação Portuguesa de Ciclismo, para a época de 2023 (Federados, CPT, CPT-IP, 

CPT Familia), se a inscrição foi feita até 31/12/2022. Após essa data o custo da inscrição 

será de 10€. 

1.7.2 - A inscrição dos participantes não filiados na UVP-FPC terá um custo de 7,5€,  e in-

cluí seguro de acidentes pessoais. se a inscrição foi feita até 31/12/2022. Após essa data 

o custo da inscrição será de 12.5€. 

1.7.3 - Ambas as inscrições incluem o frontal, guia do participante com tracks GPS, aces-

so a banhos e medalha de participação. 

1.7.4 - Poderão ser distribuídos outros brindes pelos participantes. 
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REGULAMENTO PARTICULAR  

1.7.5 - O valor das inscrições não é reembolsável. 

1.7.6 - A organização poderá suspender a prova por qualquer questão que coloque em 

risco a segurança dos participantes, bem como atos públicos, vandalismo e/ou motivos 

de força maior. 

1.7.7 - Não são permitidos cancelamentos das inscrições, podendo apenas serem feitas 

substituições de inscrições. 

1.7.8 - As inscrições podem encerrar quando a organização assim o entender por moti-

vos de segurança ou qualquer outro motivo. 

 

1.8 - Todo participante reconhece que participar em eventos desportivos desta natureza 

pode ser potencialmente perigoso e está ciente de que poderão ocorrer acidentes. Ao 

validar a inscrição no passeio, declara ser possuidor de condição física necessária à parti-

cipação, participando de livre vontade e com total conhecimento do seu regulamento e 

obrigações daí decorrentes, responsabilizando-se pela sua participação, e não imputan-

do responsabilidades a pessoas, empresas ou entidades, envolvidas direta ou indireta-

mente na organização ou promoção do evento, por quaisquer danos pessoais, materiais 

e causado por doenças crónicas que venha a sofrer no decorrer da minha participação. 

 

1.9 - Os participantes com idades entre os 14 e os 17 anos, poderão participar apenas no 

percurso mais curto, e sempre acompanhados por um adulto. Para participantes meno-

res de idade, é obrigatória a autorização por escrito do encarregado de educação. A ida-

de mínima de participação nos percursos mais longos, é de 18 anos. 
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REGULAMENTO PARTICULAR  

2.0 - Os ciclistas poderão envergar uma indumentária à sua escolha, não sendo permitida 

a nudez, ou o uso de chinelos / sandálias, assim como de outros acessórios que compro-

metam a segurança dos participantes. 

 

2.1 - Não é permitido o uso de equipamentos ou estruturas de cariz publicitário sem au-

torização da Organização. 

 

2.2 - Poderá ser utilizado qualquer tipo de bicicleta com e sem motor. 

 

2.3 - Os ciclistas que participarem no passeio com bicicleta elétrica, são responsáveis por 

garantir o carregamento da bateria, assim como a autonomia da bicicleta para o percur-

so escolhido.  

 

2.4 - É obrigatório o uso de capacete devidamente homologado. 

 

2.4 - A organização disponibiliza aos participantes o serviço de Assistência em Viagem, 

que terá um custo de 10€ por ativação, acrescido do valor dos consumíveis necessários 

para reparação da anomalia. 

 

2.5 - Será publicado o nome do participante inscrito, no site do evento. Sendo atribuído 

o número de participação, por ordem de receção dos pagamentos 
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REGULAMENTO PARTICULAR  

2.6 - O secretariado funciona no dia do evento das 7h30 às 9h30, onde será entregue o 

frontal, e efetuado o registo de saída. 

 

2.7 - É dever do participante prestar auxílio em caso de acidente, desde que as circuns-

tâncias o exijam. 

 

2.8 - O participante deverá  ter uma atitude ecológica e não atirar embalagens, e outros 

detritos para o chão. 

 

2.9 - O participante estar munido de alimentos líquidos e sólidos. Ferramentas e algum 

material de substituição. 

 

2.10 - O frontal identificativo do participante deve ser obrigatoriamente afixado na bici-

cleta, em zona bem visível (guiador), não sendo transmissível o mesmo a terceiros. 

 

2.11 - Sob pena de exclusão imediata, os participantes não poderão desrespeitar as or-

dens e indicações dos elementos da organização, ou adotar um comportamento agressi-

vo, irresponsável ou antidesportivo, que impeça o normal desenrolar do Evento. 

 

2.12 -  Todos os participantes ao efetuar e validar a sua inscrição no evento, assumem o 

conhecimento e a aceitação sem reservas deste regulamento. renunciando a qualquer 

procedimento legal contra a Organização na sequência da sua participação. 
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Informações Resumidas: 

1.a - Percursos BTT: 

 Os participantes poderão escolher um dos 3 percursos disponíveis, que terão as se-

guintes condições: 

    - Ultra Xplore 85km | 3200 AC+ 

    - Xplore: 70km | 2600 Ac+ 

    - Mini Xplore: 50km  | 1900ac+ 

1.b - Secretariado: 

  

 Data: 11/02/20223 

 Abertura: 07h30 

 Fecho: 10:00 

 Local: Terreiro de Dona Luzia, Valezim, (Sede CREV) (40.359478, -7.720740) 

 

1.c- Caminhada 

 Os acompanhantes dos participantes no Xplore GPS, poderão participar na cami-

nhada guiada às Minas dos Sírios. A inscrições tem um custo de 5€ por pessoa e está li-

mitada a 20 participantes.  

 

1.d– Custo das Inscrições 

 Xplore GPS (filiados na UVP-FPC): 5€ (até 31/12/2022) ou 10€ (após 31/12/2022) 

 Xplore GPS (não filiados): 7,5€ (até 31/12/2022) ou 12,5€ (após 31/12/2022) 

 Caminhada guiada: 5€ 

 Fecho das Inscrições: 05/02/2023 à 24h00 


