
                      Regulamento 
 

        5º Passeio BTT Roda Regadas 2019 
 
 

Artigo 1 (Organização) 
 

1 - O 5º passeio BTT Roda Regadas é um evento que se realiza no dia 24 de Novembro 

2019 e pretende fomentar a prática de ciclismo de todo o terreno, sendo este da 

exclusiva responsabilidade da equipa GCDR-Roda Regadas, contando também com a 

colaboração da Associação de Ciclismo do Minho. 

 

2- Para participar neste evento, devem os interessados inscrever-se no formulário 

existente no site da Associação de Ciclismo do Minho (www.acm.pt) e procurando 5º 

Passeio BTT Roda Regadas (inscrições aqui)  

 
   3- O percurso será realizado na Freguesia de Regadas, passando por freguesias 
vizinhas, percorrendo trilhos existentes, adequados à prática de BTT. 
 
4 - O passeio terá uma distância de aproximadamente 35 km, com uma dificuldade 

avaliada em Média Baixa. 

 
5 - Esta actividade não tem carácter competitivo, sendo que se trata apenas de um 

passeio. 

 
6- O percurso estará marcado com fitas plásticas, e devidamente sinalizado, 
pelo que todos os participantes terão que respeitar o itinerário. 
 
6.1- Serão disponibilizados números de contacto de elementos da Organização, 
em caso de necessidade. 
 

7- Ambos os percursos abrangem caminhos públicos e privados, vias públicas que 

estarão abertas ao trânsito comum, pelo que se recomenda precaução e respeito pelo 

Código da Estrada. 

 

8-  O programa do passeio e respectivo horário deve ser consultado na página de  

Facebook de equipa Roda Regadas. 

 

9- A organização reserva-se o direito de efectuar alterações nos percursos caso haja 

motivos que o justifiquem ou ponham em causa a segurança dos participantes. 

 

Artigo 2 (Participantes) 
 

1-Podem participar no Passeio pessoas de ambos os sexos, devendo os menores (<18 

anos) apresentar termo de responsabilidade devidamente assinado pelo seu encarregado 

de educação, autorizando a sua participação no evento.  

 

  1.1-O termo de responsabilidade deve ser descarregado da pagina oficial da associação 

de ciclismo do Minho em (www.acm.pt) e voltar a submete-lo a mesma entidade. 

 

2- Todos os participantes estão cobertos por um Seguro de Acidentes Pessoais, 

cobrindo acidentes resultantes da participação dos atletas no 5º passeio BTT Roda 

Regadas 2019.  

www.acm.pt
https://www.acm.pt/index.php?cat=resultados&subcat=prova&id=1432


   

2.1- Os participantes devem consultar condições do seguro na página de Facebook 

Roda Regadas. 

 

3- Cada participante é responsável pela veracidade dos dados submetidos aquando da 

sua inscrição no 5.º Passeio BTT Roda Regadas. 

 

   4- Os participantes terão que respeitar as instruções emanadas pelos responsáveis da 

organização, nomeadamente os horários e mudanças de direcção sugeridas. 

 

5- Durante toda a actividade, é obrigatório o uso de capacete. 

 

6 - Pede-se a todos os participantes que adoptem uma postura ecológica, não deitando 

embalagens, garrafas e outros detritos para o chão, deixando os trilhos limpos, tal 

como os encontraram. 

Prestar auxílio, dentro do possível, aos participantes que tenham sofrido um acidente 
ou avaria mecânica. 
Para uma melhor fruição do passeio, pede-se a todos os participantes, que não sigam 
montados na bicicleta, o favor de se desviarem para a berma do caminho a fim de 
dar passagem aos participantes mais rápidos e que sigam montados na bicicleta. 
Os participantes que se preparem para ultrapassar, deverão dar indicação oral da sua 

Passagem e ter os necessários cuidados para não provocar acidentes. 

 

 

Artigo 3 (Inscrições) 
 

1- O Passeio está limitado a 250 participantes. Este número poderá ser alterado pela 

Organização até ao dia da prova, sem aviso prévio.  

 

2- Inscrição para o passeio, tem o custo de 10€ 

 

3- A inscrição com almoço terá um custo de 15€ 

 

4- As inscrições só serão validas após respectivo pagamento e conferem aos participantes 

o respectivo dorsal para uso durante o passeio, abastecimento de sólidos e líquidos. No 

final banhos e lava Bicicletas. 

 

5- Após o encerramento das inscrições não garantimos que seja atribuído dorsal nem a 

participação no evento. 

 

6- Qualquer cancelamento da inscrição não dará lugar à devolução do valor pago.   

 

7- A inscrição é pessoal e intransmissível.   

 

 8- As inscrições encerram as 23:59 do dia 22 de Novembro ou quando atingir o limite 

máximo de 250 participantes com a inscrição validada.    

 

Artigo 4 (Jurisdição) 

 
1-Todos os participantes, ao efectuarem a sua inscrição, aceitam e aderem, sem restrições, 

ao presente Regulamento. 

 

2-À Organização do 5.º Passeio BTT Roda Regadas, não poderá ser imputada qualquer 

responsabilidade no que respeita a doenças e acidentes e suas consequências, quer tenham 



sido causados pelos participantes, quer hajam sido estas as vítimas, quer provenham ou 

não do veículo concorrente. Do mesmo modo não será imputada à Organização qualquer 

responsabilidade, quanto às consequências de infracção às leis, regulamentos e códigos 

em vigor, a qual deverá ser suportada pelos infractores. 

 

 

3- A organização do passeio " 5º Passeio BTT Roda Regadas 2019 " ADVERTE todos 

os participantes que não se responsabiliza pelos danos sofridos nas suas Bicicletas, 

durante a realização do evento, devendo entender-se que, todos os participantes, no ato 

da inscrição conhecem bem a sua condição física e assumem os riscos inerentes à prática  

do BTT. 

 

Artigo 5 (Prémios) 

 
1- Será atribuído um prémio à equipa que apresentar o maior número de atletas inscritos. 

2- Só serão contabilizados os atletas com a inscrição devidamente validada.   

3. Em caso de empate, será dada vantagem à equipa com os seus atletas confirmados há 

mais tempo.    

 

 Artigo 6 (Direitos de imagem) 

 
1- A inscrição na prova e a consequente aceitação deste regulamento implica 

obrigatoriamente a autorização do participante para que a organização possa efectuar 

a gravação total ou parcial da sua participação, podendo utilizar essas imagens 

livremente para a divulgação e promoção da prova em todos os suportes (televisão, 

rádio, imprensa, internet, cartazes, cartões e flyers, fotos e vídeos). Cede assim todos 

os direitos de imagem relativos à exploração comercial e publicitária desses registos, 

sem direito a receber nenhuma compensação económica por parte da organização. 

 

Artigo 7 (Duvidas e omissões) 

 
1. Os casos omissos e as dúvidas existentes neste Regulamento serão resolvidos pela 

Organização.   
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Regadas 7 de Outubro de 2019 

 

 

A organização: 

 

RODA REGADAS



 


