REGULAMENTO DA MARCHA CICLOTURISTA
IX EUROCIDADE BTT
•

A IX EUROCIDADE BTT vai realizar-se em 29 de março de 2020 e será organizada pola Peña Ciclista
Biciosos Rías Baixas en colavoraçao coa Eurocidade Valença-Tui (Município de Valença e Concello de Tui),
sendo unha marcha cicloturista FEDERADA.

•

A partida será às 8h00 na Piscina Municipal de Valença e a hora prevista de chegada será aproximadamente às
14h00 no mesmo local

•

O trajeto percorrerá as ruas, pistas e caminhos florestais dos concelhos de Valença e de Tui.

•

Haverá duas distâncias (44Km/74Km) para que cada participante escolha segundo o seu nível de preparação.
Para poder realizar a Maratona de 74Km, os participantes deverão passar pelo Km 43 antes das 11h30.

•

Esta prova cicloturista não tem carater competitivo, pretendendo apenas fomentar o contacto com a
natureza, dando a conhecer paisagens, monumentos e populações únicas.

•

A idade mínima para participar é de 18 anos ou maiores de 16 anos com autorização paterna/materna, e a
máxima é de 70 anos.

•

Haverá o limite de 1.200 inscritos nesta IX Eurocidade BTT.

•

A ordem de saída será pelo número de inscrição: 0 a 100, 101 a 200 e assim sucessivamente até ao 500. Este
agrupamento efetua-se até às 7h50.

•

O dorsal é pessoal e intransferível e em caso de incumprimento, o atleta ficará excluído de todas as
coberturas do seguro de prova.

•

Os participantes que não tenham um dorsal atribuído, não terão direito aos serviços oferecidos durante o
evento e a organização não terá qualquer obrigação legal sobre eles.

•

Para a recolha do dorsal é necessário apresentar o cartão de cidadão ou licença federativa, e a
Declaração do Participante.

•

Apenas será considerado participante nesta prova cicloturista, a pessoa que faça devidamente a inscrição,
devendo preencher e enviar o boletim que se encontra na pagina: www.biciosos.gal e efetuar o pagamento da
inscrição estabelecida:
•

Federado Licença de ciclista
8€ até 1 de março
10€ de 2 a 22 de março ou inscrição completa.

•

Não federado
18€ até 1 de março
20€ de 2 a 22 de março ou inscrição completa.

•

Todos os participantes declaram que aceitam o presente regulamento.
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•

As inscrições não serão consideradas formalizadas até que o pagamento seja feito, e as inscrições serão
consideradas finais. De qualquer forma, os participantes que se inscreverem antecipadamente (antes de 1 de
março) se não puderem participar por qualquer motivo de força maior, desde que notificados por e-mail antes
de 1 de março, poderão recuperar o valor pago, menos 2€, Comissão bancária e você perderá o direito de
receber o presente. Todos os outros participantes, ou aqueles que não reportarem sua ausência como indicado
antes de 1 de março, não receberão o registro novamente.

•

A organização tem contratado para este evento, um seguro de responsabilidade civil.

•

IX Eurocidade BTT é um teste federado e o seguro de acidentes será o correspondente a cada uma das
federações; Federação Galega de Ciclismo e Federação Portuguesa de Ciclismo. Todos os participantes serão
cobertos durante o período de participação deste evento esportivo com a cobertura de cada seguro, de
acordo com os regulamentos e leis de cada país; Não seremos responsáveis por acidentes nem gastos fora
dessas coberturas, tomando como certo que os participantes inscritos assumem e conhecem os riscos do BTT.
Os participantes não federados serão cobertos pelo seguro da Federação Galega de Ciclismo. Todos os
participantes devem estar cientes dos limites de sua política. Os espanhóis que tiveram um acidente no
exterior a cobertura máxima será de 6.000€.

•

Cada participante será responsável por seu próprio material e bicicleta. No caso de uma avaria que o impede
de continuar a jornada, a organização tentará ajudá-lo e, em qualquer caso, buscá-lo no "carro de vassoura",
que encerrará o teste atrás dos participantes mais atrasados, para movê-lo para o ponto de partida / chegada.

•

É obrigatório o uso do capacete protetor. A falta deste, implica a desqualificação do participante, sendo
considerado excluído da prova.

•

Em caso de avaria que impeça de continuar o percurso, a organização tentará assisti-lo e recolhe-lo (carro
vassoura), até ao ponto de chegada.

•

O transito não será cortado pelo que se deverá respeitar, em todo o momento, as regras do código de
transito, assim como as indicações das forças de segurança e dos membros da organização.

•

A organização reserva o direito de modificar o horário de saída, itinerário, reagrupamentos, reforço
alimentar, lembranças, etc, quando motivos ou circunstancias assim o aconselhem. Poderá ainda excluir da
prova, retirando-lhe o dorsal, todos os participantes que com as suas ações constituam perigo para si / outros
ou quando não respeitem as indicações da organização.
• Veículos, equipe de suporte e assistência médica estarão disponíveis.
• O participante autoriza o uso de suas próprias fotografias, desde que o uso seja relacionado ao evento ou ao
que está sendo inscrito. Ao se registrar, o participante admite que o organizador pode usar a imagem de todos
os ciclistas em qualquer formato, gráfico ou digital e em todas as suas formas (rádio, imprensa, vídeo, foto,
DVD, internet, pôsteres, mídia). comunicação, etc.) e cede todos os direitos relativos à sua exploração
comercial e publicitária que considerem apropriados para executar, sem o direito de receber compensação
financeira.
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