
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, vão 
organizar um passeio de Cicloturismo designado 20º Passeio Cicloturismo 
de Alferrarede Velha, é aberto a todos os participantes 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 20º Passeio Cicloturismo de Alferrarede Velha realiza-se no dia 07 de 
Abril de 2019, a partida terá lugar às 9h00, junto ao Centro Cívico 
Cultural e Desportivo de Alferrarede Velha. 
 

 

ARTIGO 3º 
Programa do Passeio 

 
 
 

1. O Programa do dia 07 de Abril de 2019, referente ao 20º Passeio 
Cicloturismo de Alferrarede Velha, 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 passivel de alterações e ajustes 
conforme as necessidades da organização 

 

ARTIGO 4º 
Percurso 

 

1. O 20º Passeio Cicloturismo de Alferrarede Velha realiza-se por estradas 
secundárias, onde o participante terá o devido acompanhamento, por 
um carro de apoio na cabeça da prova. O percurso encontrar-se-á 
devidamente assinalado pelo carro da frente. O nível de dificuldade é 
considerado fácil, dependendo, no entanto, das condições climatéricas 
verificadas no dia do Passeio. 

 
 

ARTIGO 5º 
Os Participantes 

 

1. O 20º Passeio Cicloturismo de Alferrarede Velha é aberto ao público em 
geral, com idade igual ou superior a 16 anos. 
 

2. Todos os interessados em participar com menos de 16 anos, terão que 
apresentar autorização escrita por parte do Encarregado de Educação, 
sob forma de Termo de Responsabilidade. 
 

3. Será recusada a aceitação no Passeio a todos os participantes menores 
de 16 anos que não entreguem o referido documento devidamente 
assinado, não havendo lugar a qualquer devolução do valor da inscrição. 
 
Nota: Se algum menor com menos de 16 anos quiser participar no 19º 
Passeio Cicloturismo de Alferrarede Velha”,  pode ser;  condição: 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 ás 8h30 minutos. 

ARTIGO 6º 
Inscrições até dia 05 de Abril de 2019 

 



1. Todos os concorrentes abrangidos pelo artigo anterior que desejem 
participar no passeio, deverão inscrever-se diretamente no site - 

a) http://porterrasdoconde.weebly.com/ 
 

2. Fazer Pagamento por transferência bancária para a conta: 
 
a) NIB:  0007 0000 0012 9032 9902 3 
  
b) Através do site:   serão considerados válidas as inscrições que tenham 
sido efetivamente pagas e o respetivo comprovativo com o nome ou 
nomes dos participantes a que o mesmo se refere, tenha sido enviado 
até dia 05 de Abril de 2019 para os contactos abaixo.   
 

3. Contactos: 

 

a) E-mail: tenrinhosdabicla1@gmail.com  

b) Telefone: Filipe Fernandes-925 857 202 

 

 

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

  

a) Sócio CCCDAV 8 Pedaladas, Não Sócio 10 Pedaladas e 8 Pedaladas     

acompanhante 

b) O frontal será atribuído aquando da inscrição que, 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). 

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

inscrição. 

 

d)  As inscrições validadas serão confirmadas pela Organização no site. 

 

e) Todos os participantes deverão confirmar a sua presença no 

Secretariado do Passeio, entre as 7h30 e as 8h45 do dia do Passeio, 

em conformidade com os horários definidos no programa.   

 

http://porterrasdoconde.weebly.com/
mailto:tenrinhosdabicla1@gmail.com


 

 

g) As inscrições encerram às 24 horas de 05 de Abril de 2019.   

 

h) Não haverá lugar a devolução do valor da inscrição a quem desistir de 

participar no evento. 

 

i) Quaisquer questões relacionadas com as inscrições ou com as 

características do Passeio poderão ser colocadas através do e-mail acima 

mencionado.  

 

  

ARTIGO 7º 
Percurso 

 

1. Durante a realização do percurso, 20º Passeio Cicloturismo de 
Alferrarede Velha”, a organização fornecerá reforço alimentar e 
bebida nos postos de Abastecimento. 
 

2. Aquando de circulação em asfalto, os participantes terão 
OBRIGATÓRIAMENTE de respeitar as regras de trânsito. 
 
 
                                  ARTIGO 8º 

                                      Equipamento 

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

prática de ciclismo e colocado corretamente. Caso um concorrente se 
desloque no circuito com o capacete mal colocado poderá ser parado 
pela Organização e obrigado a colocar o capacete corretamente. Mesmo 
quando os concorrentes se desloquem a pé deverão ter sempre o 
capacete colocado. 
 

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

 



 

 

ARTIGO 9º 
Classificações 

 

1. Não existe classificações, apenas vai ser atribuído uma lembrança ao 
mais novo, mais velho, maior equipa e o atleta de mais longe, a 
completarem o passeio 

 

ARTIGO 10º 
Jurisdição 

 

1. Todos os participantes no 20º Passeio Cicloturismo de Alferrarede 
Velha   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  
20º Passeio Cicloturismo de Alferrarede Velha entender publicar, terão 
força de lei, do mesmo modo que o Regulamento. 
 

3. À Organização do 20º Passeio Cicloturismo de Alferrarede Velha 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.   
 

4. A Organização do 19º Passeio Cicloturismo de Alferrarede Velha reserva-
se o direito de aplicar sanções, que poderão ir até à desclassificação ou 
exclusão do Passeio, a qualquer concorrente que não respeite à letra o 
espírito do presente Regulamento, ou que, por qualquer forma, 
prejudique o bom nome, imagem e prestígio do Passeio ou de qualquer 
dos seus promotores. Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada 
aos Organizadores por eventuais prejuízos que de uma decisão deste 
tipo possam advir. 
 
 



                                                   Alferrarede Velha, 09 de Março de 2019 
  
 

                                                       A Organização 

                                                   Tenrinhos da Bicla 
     

                  O Presidente 
 

                      ________________________________ 


