
REGULAMENTO “SUBIDA AO S. PEDRO” 
  

1. INTRODUÇÃO 
  

• A SUBIDA AO S. PEDRO é uma Prova Aberta, reservada a atletas de idade igual ou superior 
a 16 anos 

  
1.1. A prova SUBIDA AO S. PEDRO, consiste na escalada em bicicleta, em modo 
contrarrelógio da RUA de S. Pedro Fins em Caires ate á capela de S. pedro. 
  
1.2. Na prova poderão participar atletas da modalidade de BTT e Estrada 
  
1.3. A participação na prova é da responsabilidade de cada participante, assumindo na 
totalidade os riscos inerentes à sua participação. 
 
1.4. É obrigatório o uso de capacete de ciclismo homologado. O não cumprimento desta regra 
implica a exclusão imediata. 
 
1.5 Existirá uma Modalidade de participação: 
A - Modalidade com classificação: aberta a todo o tipo de bicicletas sem qualquer motor 
auxiliar. 
  
1.6 A prova realiza-se no dia 2 de Maio de 2020, na rua S. Pedro Fins em Caires (Amares), 
entre as 09H00 e as 14H00.  
  
 

2. A PROVA 
 
Modalidade – Bicicletas sem motor auxiliar: 
  
2.1 Todos os participantes disputarão um contrarrelógio individual (CRI). 
 A ordem de partida e o horário de saída provisórios serão publicados no sítio da prova 
.   
2.2. Apenas os resultados obtidos no CRI serão considerados válidos para Classificação. 
 
2.3. Cada Saída será disputada com partida a solo, sendo criado intervalos entre atletas para 
permitir uma subida sem constrangimentos. 
  
 

3. INSCRIÇÕES 
  
3.1. As inscrições estão limitadas a um máximo de 200 participantes. A este total poderão 
acrescer convidados da organização. 
   
3.2. As inscrições na prova serão feitas exclusivamente no site da prova 
http://www.prozis.com/subidaspedro20  até às 23h59 do dia 15 de Abril de 2020. A inscrição 
só será considerada válida após o pagamento da mesma, dentro do prazo estabelecido e 
através dos meios de pagamento divulgados no site. Não serão aceites pagamentos após o 
prazo estabelecido. 
  
3.3. Em caso de desistência, não será devolvida qualquer quantia aos desistentes. 
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3.4 - O levantamento do Kit de participante, incluindo a placa frontal da bicicleta, será efetuado 
no secretariado da prova, a funcionar na zona de partida, localizado na Rua S. Pedro Fins – 
Caires - Amares, das 07H45 às 08H30 do dia 02 de maio 2020. 
 
3.5 - Para o levantamento do kit de participante no secretariado é obrigatória a apresentação 
de um documento de identificação (BI ou Cartão de Cidadão). O levantamento da 
documentação pode ser efetuado por outra pessoa desde que seja portador e apresente no 
secretariado os originais ou cópias com os dados perfeitamente legíveis dos documentos (BI 
ou Cartão de Cidadão e a licença federativa) do participante. 
 
3.6 - A placa frontal da bicicleta e o chip formam um conjunto e são equipamentos pessoais e 
intransmissíveis, não sendo permitido o seu uso por outra pessoa. 
 
3.7 - O chip não pode ser removido da posição na qual se encontra na placa.  
 
3.8 - Todos os Participantes deverão colocar a placa frontal da bicicleta na posição correta, na 
parte dianteira, na zona do guiador de modo a ser bem visível em toda a sua superfície. Todo 
o atleta que não cumpra esta regra será excluído da prova. É estritamente proibido alterar os 
conteúdos gráficos constantes da mesma, ou acrescentar qualquer tipo de mensagem ou 
imagem seja de cariz publicitário ou não. 
  
  
3.9. Nenhuma inscrição poderá ser confirmada e/ou aceite após as 23h59 do dia 15 de abril 
de 2020. 
  
 
 

4. ECORESPONSABILIDADE   

                                                                                   
4.1 - Os participantes são obrigados a ter uma conduta responsável no que respeita à limpeza 
e preservação do meio ambiente em todas as zonas utilizadas pela prova, desde o percurso 
da prova até à zona de partida e de chegada. É estritamente proibido o arremesso de resíduos 
para o chão, antes, durante e no final da prova. Cabe aos participantes terem o cuidado de 
guardar consigo os resíduos das embalagens de alimentos e bebidas usadas durante a prova. 
No final da prova serão disponibilizados pela organização recipientes para depositar o lixo 
transportado pelos atletas. O desrespeito por esta regra implica a imediata exclusão do atleta 
do evento. 
  
5. CLASSIFICAÇÕES E ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS 
  
5.1. As Classificações e atribuições de prémios são exclusivas para os participantes da 
Modalidade bicicletas sem motor auxiliar 
  
5.2. Os 3 primeiros classificados receberam prémios. 
   
1º Classificado: prémio a determinar. (http://www.prozis.com/subidaspedro20) 
  

2º Classificado: prémio a determinar. (http://www.prozis.com/subidaspedro20) 

  
3º Classificado: prémio a determinar (http://www.prozis.com/subidaspedro20) 
  
Obs. Os prémios serão indicados no sitio de inscrição para a prova. 
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5.3. Todos os atletas poderão consultar os seu tempo realizado na prova em 
http://www.prozis.com/subidaspedro20 
 

6. SANÇÕES 
 
6.1. - As infrações ao presente regulamento podem ser detetadas e comunicadas pelos 
membros da organização ou pelos agentes da autoridade que enquadram a prova, cabendo 
ao Júri de Prova a decisão final quanto às sanções a aplicar aos atletas em causa. Sanções 
que podem ser aplicadas: Exclusão do evento, sem direito a classificação. Inclusão do nome 
na lista de atletas sancionados, a publicar posteriormente à prova; Impedimento de participar 
em edições posteriores da prova; Sanções impostas pelas autoridades policiais que 
enquadram a prova, caso as infrações sejam detetadas pelas autoridades e as mesmas 
considerem ser merecedoras de sanção. 
  
  

 
 
7. DIREITOS DE IMAGEM 
 
7.1- A inscrição na prova e a consequente aceitação deste regulamento implica 
obrigatoriamente a autorização do participante para que a organização possa efetuar 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 qualquer 
compensação económica por parte da organização. 
  
  

 
 
8. PROTECÇÃO DE DADOS 
 
 
8.1. - A organização da SUBIDA Ao S. Pedro respeita integralmente a lei de proteção de 
dados, atualmente em vigor. Os atletas assumem o conhecimento e autorizam a introdução e 
o tratamento dos seus dados pessoais nos ficheiros da http://www.prozis.com/subidaspedro20 
, para a sua utilização no desenvolvimento, gestão administrativa e comercial e outras 
atividades. A política de privacidade permite, no entanto que qualquer atleta possa solicitar a 
alteração ou remoção dos seus dados, mediante um pedido efetuado por e - mail 
para: Peixoto-tiago@hotmail.com  
 
 
 

9. TRATAMENTO DE DADOS 
 
9.1 O tratamento de dados para comunicação sobre o evento em que se inscreve é opcional e 
está sujeito a consentimento específico e expresso no formulário de inscrição do evento, 
sempre em conformidade com a Directiva 95/46/CE de 27 de Abril de 2016. 
É garantido aos participantes, nos termos da mesma lei, o acesso aos seus dados, podendo 
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solicitar por escrito junto da organização a sua actualização, correcção ou eliminação. 
Os dados pessoais recolhidos em função do presente evento serão armazenados pelo prazo 
de dois anos e estarão acessíveis de forma gratuita para consulta, rectificação ou eliminação 
através do email  

  
 
 
10. OUTROS 
 
 
10.1. Não é permitido circular no percurso em sentido inverso ao da prova, sob pena de 
desclassificação. 
  
10.2 - A organização não se responsabiliza por qualquer extravio ou avaria que possam afetar 
as bicicletas ou outros equipamentos dos participantes. O participante iliba a organização da 
responsabilidade por qualquer perca ou deterioração de objetos pessoais, em qualquer 
circunstância. 
 
10.3 - Motivos de força maior podem obrigar a organização a suspender e adiar a prova. 
Nesta situação não poderão ser exigidas responsabilidades à organização, não tendo esta a 
obrigação de compensar economicamente ou de qualquer outra maneira nenhum atleta ou 
qualquer pessoa ou entidade por este facto. 
 
10.4. - Ao efetuar e validar a inscrição na Subida ao S. Pedro, os participantes assumem o 
conhecimento e a aceitação sem reservas deste regulamento, renunciando a qualquer 
procedimento legal contra a organização, derivada da sua participação na prova. 
 
10.5. - A organização constituirá um Júri de Prova, composto por cinco elementos da 
organização que decidirá sobre as sanções a aplicar e a todos os assuntos relacionados com 
a prova que não foram objeto de regulamentação ou sobre más interpretações do presente 
regulamento. 
  
  
  

  
Contactos: 
  
Peixoto-tiago@hotmail.com 
963899424 / 963217879 
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