
 

 

V ENCONTRO 
BICICLETAS CLÁSSICAS 

 

REGULAMENTO 

 
(notas gerais) 

1. A 5ª edição de Bicicletas Clássicas), realiza-se às 09h00, a 13 de maio de 2023, no Largo do Sr. dos 
Aflitos, Gumirães em Viseu.  
2. O evento está aberto a todos os participantes, sem limitações físicas, impeditivas da prática desportiva 
de qualquer sexo ou nacionalidade, com idade igual ou superior a 16 anos. 
3. Os menores de 16 anos poderão participar com autorização prévia dos seus pais ou tutores. 
4. Tem o apoio da Comissão de Festas 2023 (Sr. dos Aflitos), Freguesia de Viseu e da Zona B. 

 
 (Inscrições) 

1. As inscrições são feitas em WWW.APEDALAR.PT; 
2. Valor da inscrição por participante 5,00€ que garante o acesso ao evento. 
5. Os participantes só serão considerados efetivamente inscritos, após o pagamento da inscrição; 
6. É entregue a cada Participante um dorsal, que se obriga a afixar na sua bicicleta e que deverá estar 
sempre visível, enquanto estiverem no encontro; 

 
(lembranças) 

1. Para o melhor traje; para a bicicleta mais original e para o maior grupo; 

 
 (Cancelamentos) 

1. Não serão aceites cancelamentos, nem realizadas devoluções dos valores de inscrição.  
 

(Seguro) 
1. A organização responsável tem seguro de Responsabilidade Civil; 
2. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente, infração cometida às regras do código da 
estrada, ou outra, por parte de qualquer participante, sendo de sua inteira responsabilidade, qualquer 
situação de gravidade ocorrida durante o evento 
 

(Abastecimento) 
1. Existirá abastecimentos durante o percurso. 
2. Cada participante deverá levar a sua própria merenda para partilhar, com a família e amigos. 
3. A merenda será ao ar livre e num local amplo onde todos possamos usufruir de bons momentos. 
4. A Organização não disponibiliza copos ou qualquer utensílio. 
 

(Itinerário) 
1. O trajeto tem cerca de 7km com início e fim em Gumirães (Lg Sr. dos Aflitos); passa pela feira Semanal; 
Rua dos Capitães; Rotunda Santo António; Avenida Capitão Silva Pereira; Lg Santa Cristina; R. Dr. 
Alexandre Lobo; Freguesia de Viseu; Lg General. Huberto Delegado; R. Dr. Luíz Ferreira; Praça D. Duarte; 
Lg Pintor Gata; R. Nunes de Carvalho; Praça da Republica; Av. Dr. António José de Almeida; Av. Capitão 
Homem Ribeiro; Av. Emídio Navarro; Rotunda Santo António; Mata do Fontelo. 
. 

(Alterações ao regulamento) 
1. O presente regulamento não será modificado na sua generalidade. Compete exclusivamente à 
Organização aprovar alguma correção que considere oportuna, que será divulgada no sítio do evento. 
  

(Publicidade e imagem) 
1. A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza aos 
organizadores das provas a gravação total ou parcial da sua participação na mesma. Pressupõe também a 
sua concordância na utilização da imagem do Participante para a promoção e difusão das provas em todas 
as suas formas (rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, internet, cartazes, meios de comunicação social, 
etc.) e cede todos os direitos à sua exploração comercial e publicitária que considere oportuno executar, 
sem direito, por parte do atleta, a receber qualquer compensação económica. 
Qualquer duvida entra em contacto: geraltrilhoseapeadeiros@gmail.com. 
 

Esperamos que te divirtas. Atreve-te🚴♂️🚴♂️🚴♂️ 

mailto:geraltrilhoseapeadeiros@gmail.com

