
CENTRO CÍVICO CULTURAL E DESPORTIVO DE ALFERRAREDE VELHA  
 

TENRINHOS DA BICLA 

 
 

ARTIGO 1º  
Organização 

 
1. Os Tenrinhos da Bicla e o Centro Cívico Cultural e Desportivo de Alferrarede 

Velha, com o apoio da Câmara Municipal de Abrantes, organizam um passeio 
de BTT designado Passeio BTT “Por Terras do Conde”, aberto a todos os 
participantes maiores de 16 anos e sem limitações físicas impeditivas da 
prática desportiva, os quais se regerão pelo regulamento; 
 

2. Direção do Passeio: Tenrinhos da Bicla. 
 
 

ARTIGO 2º 
 Data e Local 

 
1. O Passeio BTT “Por Terras do Conde” realiza-se anualmente 

preferencialmente no mês de Julho com início em dia e horas a definir em 
Sede própria de reunião, junto ao Centro Cívico Cultural e Desportivo de 
Alferrarede Velha. 
 

2. O Passeio BTT “Por Terras do Conde” terá sempre duas distâncias destintas 
de aproximadamente entre 25 e 50 Kms respetivamente, sendo os seus 
trajetos redefinidos anualmente pela organização  

 
 

ARTIGO 3º  
Programa dos Passeio 

 
1. O Programa do Passeio BTT “Por Terras do Conde”, será o seguinte: 

 
a) 07H30 – até - 08h30 - Abertura do Secretariado para Acreditação dos 

Participantes; 

 
b) 08H35 - Abertura Controlo ZERO; 

 
c) 08H45-Briefing; 

 
d) 09H00- Partida; 

 
e) 13H00 - Inicio do Almoço; 

 

2. O programa aqui definido pode ser passível de alterações e ajustes conforme 
as necessidades de organização, 

 

 
 
 
 
 



 
ARTIGO 4º 
 Percurso 

 
1. O Passeio BTT “Por Terras do Conde”, realiza-se por trilhos de terra batida 

ocasionalmente cortados por asfalto (onde o participante terá o devido 
acompanhamento).  
 

2. O percurso encontrar-se-á devidamente assinalado com sinalética e fitas, que 
os participantes deverão respeitar. O nível de dificuldade é considerado 
médio, dependendo, no entanto, das condições climatéricas verificadas no 
dia do Passeio. 

 

 

ARTIGO 5º 
 Os Participantes 

 
1. O Passeio BTT “Por Terras do Conde” é aberto ao público em geral, com 

idade igual ou superior a 16 anos. 
 

2. Todos os interessados em participar com menos de 18 anos, terão que 
apresentar autorização escrita por parte do Encarregado de Educação, sob 
forma de Termo de Responsabilidade. 

 
3. Será recusada entrega da frontal e consequente aceitação no Passeio a todos 

os participantes menores de 18 anos que não entreguem o referido 
documento devidamente assinado, não havendo lugar a qualquer devolução 
do valor da inscrição. 

 

4. No caso de algum menor com menos de 16 anos quiser participar no Passeio 
BTT “Por Terras do Conde”, pode ser inscrito sob as seguintes condições: 

 

a) Ter mais de doze (12) anos e ser acompanhado no Passeio por um 
responsável, maior de idade e este assinar termo de responsabilidade 
especial no dia do Passeio junto do secretariado até às 8h30 minutos. 

 
 

ARTIGO 6º 
 Data limite das Inscrições  

 
1. Todos os participantes abrangidos pelo artigo anterior que desejem 

participar no passeio, deverão inscrever-se diretamente no site: 
 
a) http://www.apedalar.com/; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apedalar.com/


 
2. Fazer o pagamento através da referência multibanco fornecida: 

 
 

a)  Através do site:   O acto de inscrição obriga a que o interessado forneça 
os dados pessoais, nomeadamente o número de identificação pessoal (BI 
ou CC) e apenas serão considerados válidas as inscrições que tenham 
sido efetivamente pagas até ao dia 03 de Julho de 2018 até as 23h59.  
 

b) Aos atletas que participem no passeio, que tenham inscrição paga até ao 
dia 24 de Junho pelas 23h59, será oferecido umas meias alusivas ao 
evento. 

 
3. Contactos: 

 

a)  Mail: tenrinhosdabicla1@gmail.com; 
 

b)  Telefone: Filipe Fernandes: 925857202; 
 

c) Miguel Santos – 963188168. 
 

4. A taxa de inscrição será paga no seguinte valor e inclui: 
 

a) Participante 25/45Km com Almoço -12,50 Pedaladas = Seguro, Brinde, 
Abastecimento, Banhos, Lavagem de bicicleta; 
 

b) Participante 25/45Km sem Almoço - 10 Pedaladas = Seguro, Brinde, 
Abastecimento, Banhos, Lavagem de bicicleta; 

c) Só Almoço - 8 Pedaladas 
 

d) O frontal será atribuído aquando da inscrição que, neste constará um 
número, no entanto só será validada aquando da receção, por parte da 
Organização, do respetivo comprovativo de pagamento, (com o nome ou 
os nomes dos participantes a que se refere); 

 
e) A atribuição do número do frontal será sequencial, por ordem de 

inscrição; 
 

f) Os organizadores farão um registo de número de dorsal associado a cada 
número de identificação pessoal (BI e ou CC). Estes dados farão apenas 
parte de um registo de identificação e não serão revelados nem 
divulgados a qualquer entidade pública ou privada; 

 
g) As inscrições validadas serão confirmadas pela Organização no site; 

 
h) Todos os participantes deverão confirmar a sua presença ao levantar o 

respetivo frontal no Secretariado do Passeio, entre as 7h30 e as 8h45 do 
dia do Passeio, em conformidade com os horários definidos no 
programa, devendo para isso apresentarem-se com o respetivo 
documento de identificação pessoal; 

 

i) No caso de um menor se apresentar para levantar o respetivo dorsal que 
não cumpra com o estipulado no Artigo 5º deste Regulamento, a 

mailto:tenrinhosdabicla1@gmail.com


organização notifica verbalmente o menor que não poderá participar no 
evento. Caso o menor seja detetado no percurso do passeio sem as 
condições impostas neste regulamento, a organização não se 
responsabilizará por qualquer dano físico e ou patrimonial a que o menor 
venha a sofrer ou a causar a terceiros, sendo essa responsabilidade 
imposta aos tutores do menor; 

 
j) O frontal com o respetivo número é o elemento de identificação dos 

participantes, não podendo ser substituído por outro a não ser pela 
Organização; 
 

k) As inscrições encerram às 23h59 horas de 3 de Julho;  
 

l) Não haverá lugar a devolução do valor da inscrição a quem desistir de 
participar no evento; 

 
m) Quaisquer questões relacionadas com as inscrições ou com as 

características do Passeio poderão ser colocadas através do mail acima 
mencionado. 

 
 

ARTIGO 7º 
 Identificação dos Participantes no dorsal 

 
1. Os participantes obrigam-se a afixar o frontal com o número na sua bicicleta, 

nos locais e moldes indicados. O frontal deverá ficar sempre visível no 
decorrer do Passeio; 
 

2. Os participantes serão obrigados a mostrar o frontal com o respetivo número 
a todos os controladores e Organização do evento; 
 

3. De igual forma, aos participantes e acompanhantes que se inscrevam para 
almoço será entregue uma senha, na altura da Acreditação e levantamento 
dos frontais, que lhes conferirá acesso ao local de realização do almoço. 
Deverão para o efeito entregar a referida senha que lhes será solicitada por 
um elemento da Organização. 

 
 

ARTIGO 8º 
Percurso 

 
1. Durante a realização do percurso, Passeio BTT “Por Terras do Conde”, a 

organização fornecerá reforço alimentar e bebida nos postos de 
Abastecimento; 
 

2. Aquando de circulação em asfalto e nas travessias das mesmas, os 
participantes terão de OBRIGATÓRIAMENTE respeitar as regras de 
trânsito. 

 

3. Nos locais referidos no ponto anterior, estarão membros da organização 
devidamente identificados, os quais darão indicações expressas que deverão 
ser ESCRUPULOSAMENTE cumpridas pelos participantes com o objetivo de 
cumprimento das regras de trânsito. Estes elementos da organização farão, 
se necessário, parar os participantes do Passeio, dando prioridade de 



circulação aos veículos e peões que circulem na via conforme os termos da 
lei. 

 
 

ARTIGO 9º 
Comportamento em Passeio 

 
1. Os participantes que circulam montados nas bicicletas terão preferência 

sobre os que levam a bicicleta à mão. Os participantes que não circularem 
montados na bicicleta deverão deslocar-se junto à berma e, em passagens 
estreitas, desobstruir as mesmas sempre que se aproxime outro montado na 
bicicleta; 
 

2. Os participantes que se preparam para ultrapassar outro participante 
deverão dar indicação vocal da sua passagem, dizendo o lado por onde irão 
passar (direita, esquerda). O que ultrapassa deverá ter os cuidados 
necessários para não provocar acidentes. 

 
 
 

 
ARTIGO 10º 
Equipamento 

 
1. Cada participante no Passeio deverá levar capacete homologado para a 

prática de ciclismo e colocado corretamente. Caso um participante se 
desloque no circuito com o capacete mal colocado, o mesmo será mandado 
parar pelos membros da Organização e obrigado a colocar o capacete 
corretamente. Mesmo quando se desloquem a pé; 
 

2. Cada participante é responsável pela utilização de roupa ou outros 
equipamentos adequados às condições meteorológicas previstas para o dia e 
local. 

 
 

ARTIGO 11º 
Controlo 

 
1. Existirão postos de controlo ao longo do percurso. Nesses locais haverá 

elementos da organização que confirmarão a passagem dos participantes nos 
locais próprios; 
 

2. A falta de um ou mais ponto de controlo (PC) na placa de identificação 
(frontal), implicará a não oferta da lembrança finisher no final do Passeio. 

 
 
 
 

Artigo 12º 
Publicidade e Imagem 

 
1. Os participantes são livres de tirar fotografias e fazer vídeos do evento; 

 
2. A Organização do Passeio BTT – “Por Terras do Conde”, e todas as entidades 

que colaboram na organização deste evento, reservam-se os direitos de 



utilizarem livremente sob todas as formas as imagens da participação dos 
envolvidos;  

 
3. A organização poderá gravar/fotografar o passeio em vídeo e/ou fotografia 

para posterior aproveitamento publicitário; 
 
4. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem 

deverão notificar a organização com antecipação e por escrito. Caso 
contrário, estarão automaticamente a autorizar o uso da sua imagem em 
qualquer tempo, independentemente de compensação financeira.  

 
 

ARTIGO 13º  
Classificações 

 
1. O Passeio BTT “Por Terras do Conde”, não é uma prova de competição tal 

como está patente na sua designação. Assim e por essa razão e cumprindo 
os trâmites legais, não serão atribuídas classificações aos participantes; 
 

2. A organização fará um registo de chegada dos participantes, sendo que o 
mesmo representará para a organização como controlo de confirmação de 
chegada de todos os participantes no passeio, garantindo assim que os 
mesmos chegam ao local definido como chegada; 

 

3. Serão atribuídas lembranças como forma de agradecimento pela participação 
e empenho coletivo e individual. 

 
Artigo 14º 

Convívio Final 
 

1. Com o objetivo de promover o convívio e a partilha dos momentos vividos no 
evento “Passeio BTT “Por Terras do Conde”, haverá no final o almoço 
convívio a que esta organização se reserva no direito de considerar como 
privada entre os participantes e eventuais convidados. 

 
Artigo 15º 

Dúvidas e Omissões 
 

1. As dúvidas e os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela 
organização; 
 

2. A organização não se responsabiliza por qualquer dano pessoal e ou 
patrimonial causado por negligencia dos participantes, a si ou a terceiros.  

 
 
 

 
ARTIGO 16º  
Jurisdição 

 
1. Todos os participantes no Passeio BTT “Por Terras do Conde” ao entregarem 

a sua Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, aderem, sem restrições, 
ao presente Regulamento. 
 



2. Todos os Anexos e Aditamentos ao presente Regulamento, que a 
Organização do Passeio BTT “Por Terras do Conde” entender publicar, terão 
força de lei, do mesmo modo que o Regulamento. 

 
3. À Organização do Passeio BTT “Por Terras do Conde” não poderá ser 

imputada qualquer responsabilidade quanto às consequências de infração às 
leis, regulamentos e códigos da estrada em vigor, a qual deverá ser 
suportada pelos infratores negligentes;  

 
4. A Organização do Passeio BTT “Por Terras do Conde” reserva-se no direito 

de aplicar sanções, bem como atuar juridicamente, contra os concorrentes 
que não respeitem as regras e o espírito do presente Regulamento bem 
como as normas jurídicas impostas por lei que de qualquer forma, prejudique 
o bom nome, imagem e prestígio do Passeio ou de qualquer um dos seus 
promotores 

 

5. As sanções a que se refere o Ponto anterior será o impedimento de 
comparência no almoço convívio, bem como a não oferta da respetiva 
lembrança; 

 

6.  Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada aos Organizadores por 
eventuais prejuízos que de uma decisão deste tipo possam advir. 

 
 
 

 
                               Alferrarede Velha, 31 de janeiro de 2017 

 
 

                                                 A Organização 
                                                  Tenrinhos da Bicla 

     
                 O Presidente 

 
                      ________________________________ 

    
 
 


