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ARTIGO 1. ORGANIZAÇÃO 

 1.1) A prova “Subida ao Monte de Santa Engrácia” é uma organização conjunta entre a Junta de 

Freguesia de Gême e o Grupo de Jovens UPA.  

 

ARTIGO 2. PROVA 

2.1) A prova “Subida ao Monte de Santa Engrácia” realiza-se no dia 23 de Setembro de 2018, entre às 

9H00 e as 13H00 na Freguesia de Gême 

2.2) A “Subida ao Monte de Santa Engrácia” em Bicicleta é um evento em formato contra-relógio com 

uma distância de aproximadamente 700 metros e com inclinação média a rondar os 16%, com rampas 

máximas de 20%.  

2.3) A “Subida ao Monte de Santa Engrácia” é uma Prova Aberta, reservada a atletas de idade igual ou 

superior a 16 anos. 

2.4) Atletas menores de idade, terão de apresentar um termo de responsabilidade devidamente 

preenchido e assinado pelo encarregado de educação.  

2.5) Caso pretendam os atletas podem descarregar o modelo do termo de responsabilidade, que se 

encontra disponível no site da prova http://jfgeme.wixsite.com/geme/informacoes 

2.6) Os participantes podem usar qualquer tipo de bicicleta sem motor. 

2.7) É obrigatório o uso de capacete de ciclismo homologado, o não cumprimento desta regra 

implica a exclusão imediata da prova. 

  

ARTIGO 3. CATEGORIAS 

3.1) Na “Subida ao Monte de Santa Engrácia” são definidas duas categorias: Masculino e Feminino. 

 

ARTIGO 4. FORMATO DA PROVA 

4.1) A prova será realizada em duas mangas, correspondentes a duas subidas. A 1ª manga é aberta a 

todos os participantes inscritos. A 2ª manga (Final) está reservada apenas aos trinta primeiros 

classificados da 1ª manga. 

4.2) A prova obedecerá a uma dinâmica de contra-relógio, com os atletas a partirem, dois a dois, com 

intervalos de tempo. A ordem de partida para a 1ª manga corresponde por ordem crescente aos 

números de dorsais atribuídos na altura da inscrição. A ordem de partida para a 2ª manga (Final), são 

definidos por ordem inversa de classificação da 1ª manga. 

http://jfgeme.wixsite.com/geme/informacoes
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4.3) Para a classificação final e atribuição de prémios são considerados apenas os tempos da 2ª manga 

(Final). Apenas em caso de empate é considerado o tempo da 1ª manga como 1º critério de 

desempate. 

4.5) Cada subida, será disputada com a partida conjunta de dois atletas, não sendo obrigatório 

pertencerem à mesma categoria. 

4.6) Em caso de desistência ou impossibilidade de participação na 2ª manga (Final), de um ou mais 

dos 30 melhores classificados, será substituído pelo atleta ou atletas com o melhor tempo da lista dos 

não classificados, e assim sucessivamente. 

 

ARTIGO 5. CONTROLO DE TEMPOS 

5.1) A todos os participantes será entregue uma placa frontal com o respetivo número, para colocação 

na bicicleta.  

5.2) Cada placa contém um chip para identificação eletrónica de tempos.  

5.3) A placa frontal e o chip são equipamentos pessoais e intransmissíveis, não sendo permitido o uso 

por outra pessoa.  

5.4) O chip não deve ser removido da posição na qual se encontra.  

5.5) 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. 

  

ARTIGO 6. INSCRIÇÕES E TAXAS 

6.1) As inscrições estão limitadas a um máximo de 200 participantes, a este total poderão acrescer 

convidados da organização. 

6.2) As inscrições para a prova "Subida ao Monte de santa Engrácia", serão feitas exclusivamente no 

http://sinctime.highloop.pt/evento/8 , até ao dia 21 de Setembro. 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. 

 6.3) Em caso de desistência, não será devolvida qualquer quantia aos desistentes. 

 6.4) O levantamento do Kit de participante, incluindo a placa frontal da bicicleta, será efetuado no 

secretariado da prova, localizado na Junta de Freguesia de Gême, na Travessa da Igreja, nº 121, 4730-

180 Gême, Vila Verde, das 14H30 às 18H00 do dia 22 de Setembro e das 7h30 às 8h30 do dia 23 de 

Setembro. 

http://sinctime.highloop.pt/evento/8


                                                                                             

                                    

                          

REGULAMENTO 
SUBIDA AO MONTE DA SANTA ENGRÁCIA 

EM BICICLETA 

 

 

3 de 8 
  
 

6.5) 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. 

 

  A Inscrição será de 5,00€, e inclui um kit de participante composto por 

 
● Participação na Subida ao Monte da Santa Engrácia em Bicicleta; 
● Medalha de Participação na Subida ao Monte da Santa Engrácia em Bicicleta (Oferta do 
Município de Vila Verde)               
● Frontal/dorsal numerado; 
● Tempos de percurso (caso tenha passado no posto de controle); 
● Controlo de tempos por chip eletrónico e classificações; 
● Seguro de acidentes pessoais de acordo com a lei em vigor; 
● Primeiros socorres e assistência médica; 
● Reforço sólido e líquido; 
● Acesso aos balneários para banho no final da prova;  
● Tshirt alusivo a Prova  
● barra de cereal  
● bebida energética  
● peça de fruta  
● 1 embalagem 125g mirtilos (Oferta da empresa Greenfactor, Vila Verde)  
● 1 Embalagem de 100g Cogumelos (Oferta da Empresa Real cooperativa Agrícola, Vila Verde)  

● 1 pão proteico (Oferta da Empresa Protty, Vila Verde)   

● 1 voucher de 20% em produtos da Empresa Namorarte, Vila Verde) 
 

             

 A taxa de inscrição acima referida inclui no dia da prova 

   
● Água (Oferta da Quinta)   
● Bifana no Pão (Oferta da Quinta da Aldeia) 
● 1 Peça de Fruta (Oferta da Quinta da Aldeia) 
● 1 Café (Oferta da Meltino)   
● 1 Bolo (Nata ou Bola de Berlim) (Oferta da Pastelaria Pedro, Vila Verde) 
● Bolo alusivo ao Evento (Oferta da Empresa Pastelaria São Salvador, de Vila Verde) 
 

              

ARTIGO 7. RESPONSABILIDADE 

 7.1) 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 
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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. 

  

 

ARTIGO 8º - COMPORTAMENTO EM PROVA  

8.1) Os participantes que seguem montados nas bicicletas terão precedência sobre os que levam a 

bicicleta à mão. Quem não seguir montado na bicicleta deverá deslocar-se junto da berma do caminho 

e em passagens estreitas desobstruir a via quando se aproximar alguém montado na bicicleta;  

8.2) Os participantes que se preparam para ultrapassar outro, deverão dar indicação vocal da sua 

passagem, indicando o local por que passam (direita ou esquerda). Quem ultrapassa deverá ter todos 

os cuidados para não provocar acidentes;  

8.3) Na luta por posições, os participantes não devem interferir corporalmente ou com a bicicleta de 

modo a impedir a progressão de outro. Em situações de conflito ou falta de desportivismo detetadas 

por controladores, os participantes em causa serão penalizados com a desclassificação da Prova.  

8.4) Todo o comportamento antidesportivo e/ou anti ambiental implicará a desclassificação do 

participante e impossibilitará o mesmo de se inscrever em futuras edições da “Subida ao Monte da 

Santa Engrácia em Bicicleta”;  

8.5) Não é permitido circular no percurso em sentido inverso ao da prova, sob pena de 

desclassificação. 

 

ARTIGO 9. CLASSIFICAÇÕES E ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS 

9.1) A participação nas cerimónias protocolares é obrigatória.  

9.2) A não presença por parte dos atletas na cerimónia protocolar implica a desclassificação, salvo 

situações devidamente justificadas pelos atletas e aceites pela organização.  

9.3) Os prémios são atribuídos individualmente e intransmissíveis e só serão entregues aos 

participantes que se apresentem pessoalmente na cerimónia protocolar, sob pena de perderem o 

direito aos prémios que lhes estiverem destinados, sem que, por isso, se verifique qualquer alteração, 

quer na classificação, quer nos prémios destinados aos restantes concorrentes. 

 

ARTIGO 10. LISTA DE PRÉMIOS 

Classes Prémios 

1º Classificado Masculino 
• Troféu (Oferta Município de Vila Verde)  
• Oferta de 1 Jantar para o atleta (a) 
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• Ramo de Flores (Oferta Madalena Florista)  
• 2 Kit de cerveja (Oferta da cerveja Letra) 
• 1 voucher de 30% em produtos da Empresa Namorarte, Vila 
Verde) 

2º Classificado Masculino 

• Troféu (Oferta Município de Vila Verde) 
• Oferta de 1 Jantar para o atleta (a) 
• Ramo de Flores (Oferta Madalena Florista)  
• 1 Kit de cerveja (Oferta da cerveja Letra)  
• 1 voucher de 30% em produtos da Empresa Namorarte, Vila 
Verde) 

3º Classificado Masculino 

• Troféu (Oferta Município de Vila Verde  
• Oferta de 1 Jantar para o atleta  (a) 
• Ramo de Flores (Oferta Madalena Florista)  
• 1 Kit de cerveja (Oferta da cerveja Letra)   
• 1 voucher de 30% em produtos da Empresa Namorarte, Vila 
Verde) 

1º Classificado Feminino 

• Troféu (Oferta Município de Vila Verde  
• Oferta de 1 Jantar para o atleta  (a) 
• 1 Jantar "Pica No Chão" (Oferta Organização Pica no Chão)  
• Ramo de Flores (Oferta Madalena Florista)  
• 2 Kit de cerveja (Oferta da cerveja Letra) 
• 1 voucher de 30% em produtos da Empresa Namorarte, Vila 
Verde) 

2º Classificado Feminino 

• Troféu (Oferta Município de Vila Verde  
• Oferta de 1 Jantar para o atleta (a) 
• Ramo de Flores (Oferta Madalena Florista)  
• 1 Kit de cerveja (Oferta da cerveja Letra)  
• 1 voucher de 30% em produtos da Empresa Namorarte, Vila 
Verde)  

3º Classificado Feminino 

• Troféu (Oferta Município de Vila Verde 
• Oferta de 1 Jantar para o atleta (a)  
• Ramo de Flores (Oferta Madalena Florista)  
• 1 Kit de cerveja (Oferta da cerveja Letra)  
• 1 voucher de 30% em produtos da Empresa Namorarte, Vila 
Verde) 

Atleta mais idoso/a Kit de cerveja no valor de 12€ (Oferta da cerveja Letra)  

Primeiros sessenta 
classificados 

1 garrafa de Vinho Verde (Oferta Casal dos Eidos) 

 Record da Prova Kit de cerveja (Oferta da cerveja Letra) 

 (a) - Oferta de Jantar aos três primeiros classificados, na categoria masculino e feminino. Incluído 

na Rota das Colheitas de Vila Verde, o jantar realiza-se no dia 29 de Setembro de 2018 na sede da 

Junta de Freguesia de Gême pelas 20h00. 

 Ementa (Alusiva à Rota das Colheitas: 

• Entradas  
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• Arroz Pica no Chão) 

• Bebida 

• Sobremesa (Pudim Abade de Priscos ou Outro) 

• Café 

 

ARTIGO 11. SANÇÕES 

As infrações ao presente regulamento podem ser detetadas e comunicadas pelos membros da 

organização que enquadram a prova, cabendo a decisão final quanto às sanções a aplicar aos atletas 

em causa. Sanções que podem ser aplicadas:  

a) Exclusão do evento, sem direito a classificação; 

 b) Inclusão do nome na lista de atletas sancionados, a publicar posteriormente à prova;  

c) Impedimento de participar em edições posteriores da prova;  

d) Sanções impostas pelas autoridades policiais que enquadram a prova, caso as infrações sejam 

detetadas pelas autoridades e as mesmas considerem ser merecedoras de sanção.  

  

ARTIGO 12. DIREITOS DE IMAGEM E PUBLICIDADE  

12.1) 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. 

 

ARTIGO 13. PROTECÇÃO DE DADOS 

 13.1.) A organização da “Subida ao Monte de Santa Engrácia em Bicicleta” 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 Junta de Freguesia de Gême, 

organizadora da prova, 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 email para: 

subidamontesantaengracia@gmail.com  

  

Artigo 15º - Cancelamento de prova   

mailto:subidamontesantaengracia@gmail.com
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15.1) A prova desportiva poderá ser cancelada em virtude de força maior, designadamente por razões 

atmosféricas que impeçam a sua realização ou por razões de segurança;  

15.2) A organização poderá cancelar a prova a qualquer momento, caso se verifique algum 

impedimento técnico ou infraestrutural aos quais seja alheia;  

15.3) 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. 

 

 ARTIGO 16. OUTROS 

16.1) Todos os participantes vão estar abrangidos por um seguro da prova. 

16.2) Ao efetuar e validar a inscrição na “Subida ao Monte de Santa Engrácia”, 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.  

16.3 Todos os Anexos e Aditamentos ao presente Regulamento, que a organização entender publicar, 

terão força de lei, do mesmo modo que o Regulamento. 

16.4) A organização constituirá um Júri de Prova, composto por três 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. 

  

ARTIGO 17. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO  

17.1) O presente regulamento não será modificado na sua generalidade. Compete exclusivamente à 

Comissão Organizadora aprovar alguma correção que considere oportuna, que será divulgada no sítio 

da prova e no secretariado;  

17.2) Qualquer retificação será comunicada, com data de aplicação dessas alterações, a todos os 

inscritos na prova.  

ARTIGO 18. SECRETARIADO  

 

O secretariado da prova estará aberto, na Sede da Junta de Freguesia de Gême, durante nos dias 22 

e 23 de Setembro com o seguinte horário: 

• Dia 22/09/2018 das 14:30 às 18:30 

• Dia 23/09/2018 das 07:00 às 08:30 
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ARTIGO 19. CONTACTOS 

Junta de Freguesia de Gême 

Travessa da Igreja, nº 121 

4730-180 Gême, Vila Verde 

Site da Prova: http://jfgeme.wixsite.com/geme/informacoes  

Email da Prova: subidamontesantaengracia@gmail.com 

918416003 (Paulo Gonçalves) 

253311841 (Manuel Cerqueira) 

http://jfgeme.wixsite.com/geme/informacoes
mailto:subidamontesantaengracia@gmail.com

