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REGULAMENTO 

WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP 

PENAFIEL/PORTUGAL - 2019 
 
 
 
 
 
 

BRAIN SPORTS CLUB: 
www.ironbrainsports.com 

www.facebook.com/ironbrainsports 
www.instagram.com/ironbrainsports 

Contact: jorge.fernandes@ironbrainsports.com 
 
 
 
 
 
 

Documento atualizado em: 19 AGOSTO, 2019 
 

 
 
 
 
 

ATENÇÃO: 
Para uma melhor organização pessoal, leia este documento. 
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INFORMAÇÃO DE PROVA: 
 
 

1) ORGANIZAÇÃO: 
Brain Sports Club - São Mamede de Infesta- Portugal 

 
2) EVENTO: 

WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP 
 

3) LOCAL: 
Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel 
Rua D. António Ferreira Gomes 
4560-568 Penafiel - Portugal 
GPS: 41°12'16.12"N 8°16'17.73"O 

 
4) DATA: 

21 de Setembro de 2019 
 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

 
1) ARTIGO 1º: ORGANIZAÇÃO 

 
a) A Brain Sports Club entidade promotora de eventos desportivos, detentora da marca designada 

IRON BRAIN®, organiza o WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP em 2019 em Penafiel. 
 

b) O presente evento tem a Chancela da WEMBO - World Endurance Mountain Bike Organization. 
 

i. Mais informações sobre a WEMBO: www.wembo.com.au 
 
  

2) ARTIGO 2º: INFORMAÇÕES GERAIS 
 

a) O WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP é um evento desportivo de Mountain Bike onde os 
Atletas competem em: Solo durante 6 horas num circuito fechado, com uma distância de 15Km. 

 
b) As seguintes regras foram compiladas para assegurar o bom funcionamento de um evento 

complexo e emocionante, como uma corrida MTB de 6 horas, promovendo aos Atletas de todo o 
mundo momentos de emoção e sã camaradagem. Estas regras são fulcrais para que o evento 
decorra da uma forma positiva e que queremos sem acidentes.  
A organização reserva o direito de alterar ou introduzir regras a qualquer momento, na forma de 
adenda. 

 
c) A participação no WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP implica a aceitação do presente 

Regulamento. 
 

http://www.wembo.com.au/
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3) ARTIGO 3º: ATLETAS, PADDOCK, CATEGORIAS E ESCALÕES. 
 

a) O WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP é aberto a todos os Atletas Portugueses e 
Estrangeiros, não requerendo de qualquer estatuto, afiliação, licença desportiva da Federação 
Portuguesa de Ciclismo ou outra. 
 

b) O escalão, corresponde à idade que o Atleta tem até ao dia 31 de Dezembro do ano da prova. 
 

c) Parque de Equipas / Paddock: 
i. Espaço de 3x3m para Solos. 

➢ Notas: 
a. A atribuição do espaço de Paddock é efectuada por ordem de chegada após 

levantamento do frontal; 
b. No sentido de diminuir as despesas aos Atletas, a organização dispõe de um 

Paddock Indoor e assim não é necessária a tenda. No entanto os Atletas 
que quiserem podem montar a sua tenda pessoal no seu espaço; 

c. Inclui ponto de electricidade; 
d. Não inclui: Tenda e Mobiliário. 

 
d) Existirá uma só classificação, independentemente da Nacionalidade dos Atletas.  

 
e) Os Atletas só se podem inscrever numa Categoria. 

 
f) Categorias: 

i. SOLO ELITE - (Masculinos, Femininos); 
ii. SOLO ESCALÕES - (Masculinos, Femininos): 

➢ Escalões: 
a. 19-22 
b. 23-29 
c. 30-34 
d. 35-39 
e. 40-44 
f. 45-49 
g. 50-54 
h. 55-59 
i. 60-64 
j. 65-69 
k. 70+ 

iii. SINGLE SPEED - (Solo) (Masculinos, Femininos). 
 

Nota: SINGLE SPEED, não tem Escalões. 
 
 

4) ARTIGO 4º: INSCRIÇÕES 
 

a) Limite de inscrições: 
i. SOLO: 300 Atletas (independentemente de masculinos ou femininos). 

ii. SINGLE SPEED: 30 Atletas (independentemente de masculinos ou femininos). 
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b) As inscrições não são reembolsáveis em caso de cancelamento por parte dos Atletas.  
 

c) Os Atletas só podem fazer alterações à sua inscrição, até à data de: 31 de Agosto 2019. 
 

d) Em caso de cancelamento ou adiamento por causas naturais (desastres naturais; inundações; 
incêndios ou outro) não existirá reembolso.  

 
e) Em caso de dúvidas contactar via e-mail: jorge.fernandes@ironbrainsports.com  

 

f) Valores e Prazos: 
 
i. SOLOS e SINGLE SPEED 

➢ 1º Prazo: Até 6 SETEMBRO = 35,00€ 
 

g) Taxa de inscrição referida inclui: 
 
i. Participação no WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP; 

ii. Medalha de participação; 
iii. T-Shirt Oficial da Prova;  
iv. Seguro de acidentes pessoais; 
v. Frontal; 

vi. Prémios (ver artigo 11º); 
vii. Identificador Eletrónico; 

viii. Abastecimentos Líquidos; 
ix. Assistência Mecânica; 
x. Balneários; 

xi. Parque de Equipas/Paddock. 
 

 
5) ARTIGO 5º: IDENTIFICAÇÃO 

 
a) Aquando do levantamento dos Frontais e identificador eletrónico (chip), a equipa entregará um 

documento de identificação pessoal. O documento será devolvido no final, após a entrega dos 
identificadores eletrónicos (chip). O extravio do “chip” implica o pagamento de 100,00€ à empresa 
gestora dos tempos. 

 
b) Ao inscrever-se no WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP, é atribuído a todos os 

concorrentes um número de identificação (frontal), para Solos. 
 

c) A organização reserva o direito de recusar a inscrição a Atletas e/ou elementos das suas 
assistências, por terem cometido os seguintes atos em eventos anteriores: 
i. Ações antidesportivas; 

ii. Desrespeito pelas organizações; 
iii. Suspensão por doping. 
 

d) É necessária a apresentação de Cartão de Cidadão ou Passaporte, aquando do credenciamento no 
secretariado. 
 
 

6) ARTIGO 6º: FRONTAIS  
 

a) Será fornecido a todos os Atletas Solos e Single Speed dois (2) Frontais. 

mailto:jorge.fernandes@ironbrainsports.com
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b) Os Atletas obrigam-se a afixar na frente da bicicleta a placa de identificação (frontal).  

 

c) Os Atletas devem preservar os Frontais e manter os mesmos visíveis a todos os controladores, 
técnicos das atividades e organização do evento, que o exigirem sob pena de impedimento de 
acesso à atividade, desclassificação ou exclusão da prova. 

 

d) Ao longo do percurso existirão diversos postos de controlo, com localização desconhecida dos 
Atletas. Só será atribuído tempo de prova aos Atletas que realizem todos os postos de controlo. 

 
 

7) ARTIGO 7º: PROGRAMA DE PROVA 
 

a) 20 Setembro - 6ªFeira 
16H00 - 22H00 - Abertura de Paddock 
16H00 - 22H00 - Secretariado 
 

b) 21 Setembro - Sábado 
07H00 - 10H00 - Secretariado 
10H00 - Briefing Atletas 
11H00 - Partida (Todos os Atletas) 
 

c) 21 Setembro - Sábado 
17H00 - Horário máximo para Atletas terminarem a última volta das 6H 
24H00 - Entrega de Prémios 

 
 

8) ARTIGO 8º: CONTROLO DE TEMPOS 
 

a) Todos os Atletas receberão um Identificador Eletrónico (chip), para controlo de tempo e 
classificação. O Atleta assume a responsabilidade pela conservação do mesmo. 

 
b) A prova terá uma linha de meta, onde estarão colocados os sensores (tapete) para a classificação 

eletrónica.  
 

c) Existirão zonas de controlo ao longo do percurso, onde os controladores poderão obrigar os Atletas 
a parar para observação dos Frontais. 

 
 

9) ARTIGO 9º: TEMPO POR VOLTA 
 

a) O tempo por volta será o tempo tomado à passagem pela linha de meta. 
 

b) Os tempos utilizados ou perdidos na Área de controlo faz parte do tempo de volta, não podendo 
nenhum atleta pedir a sua neutralização. 

 
c) Os Atletas presentes na Área de Controlo são obrigados a identificar-se.  

 

d) Em caso de extravio do Identificador Eletrónico (chip) será atribuído um novo Identificador 
Eletrónico (chip) ao Atleta, não sendo o tempo de espera neutralizado.  
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10) ARTIGO 10º: CLASSIFICAÇÃO 
  

a) A prova inicia-se às 11H00 do dia 21 de Setembro e termina às 17H00 do dia 21 de Setembro. Os 
Atletas devem registar a passagem na meta da sua volta final até às 17H00 do dia 21 de Setembro.  
Os Atletas que terminem a volta após as 17H00 terão essa volta anulada. 

 
b) A classificação de cada Atleta Solo será determinado pelo número de voltas efetuadas dentro do 

tempo limite. 
 

c) Em caso de paragem ou anulação da prova, devido a razões de força maior e/ou condições de 
segurança mínima: 
i. O Diretor de Prova poderá determinar a hora de fecho da mesma; 

ii. Os resultados finais dos Atletas Solo serão calculados com base na posição, do horário 
determinado pelo Diretor de Prova.  

 
 

11) ARTIGO 11º: PRÉMIOS 
 

a) Os prémios atribuídos pela organização são intransmissíveis. 
 

b) A Cerimónia Protocolar realiza-se às 24H00. 
 

c) Serão premiados: 
i. SOLO ELITE: 

➢ Masculino: 1º ao 3º 
➢ Feminino: 1º ao 3º 

 
ii. SOLO ESCALÕES - (Masculino, Feminino): 

➢ 19-22: 1º ao 3º 
➢ 23-29: 1º ao 3º 
➢ 30-34: 1º ao 3º 
➢ 35-39: 1º ao 3º 
➢ 40-44: 1º ao 3º 
➢ 45-49: 1º ao 3º 
➢ 50-54: 1º ao 3º 
➢ 55-59: 1º ao 3º 
➢ 60-64: 1º ao 3º 
➢ 65-69: 1º ao 3º 
➢ 70+: 1º ao 3º 

iii. SINGLE SPEED - (Solo) (Masculino, Feminino): 
➢ Masculino: 1º ao 3º 
➢ Feminino: 1º ao 3º 

 
d) Prémios; 

i. Jersey para todos os 1ºs Classificados de todos os Escalões; 
ii. Prize Money: 

➢ Elite: Masculino 1º classificado = 320.00€ 
➢ Elite: Feminino 1ª classificada = 320.00€ 

NOTA: Para o Prize Money dos Elites, será obrigatório ter mais de 20 Atletas a participar na 
Categoria Solo (Masculino e Feminino). 
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12) ARTIGO 12º: COMPORTAMENTOS EM PROVA 
 

a) Os Atletas que seguem montados nas bicicletas têm prioridade sobre os Atletas que circulam com a 
bicicleta à mão. 

 
b) Os Atletas que se preparam para ultrapassar deverão dar indicação vocal.  

 
c) A saída do circuito de prova ou atalho tem como consequência a desclassificação do Atleta e ou 

Equipa. 
 

d) A assistência no percurso só pode ser prestada por outros Atletas em prova. A assistência por 
companheiros de equipa ou outros elementos só se poderá realizar no Parque de Equipas / Paddock 
ou no apoio técnico da prova. 

 

e) Só é permitida a circulação no circuito, durante o período de prova a: 
i. Um (1) Atleta/Equipa; 

ii. Imprensa; 
iii. Staff. 

 

f) Só são permitidos abastecimentos na Box do Atleta ou no local de abastecimento da organização. 
 

g) O Atleta é o único responsável pelo transporte de todos os invólucros provenientes de 
suplementação alimentar e/ou outros e assim depositá-los na sua zona de assistência. 

 

h) Aos comportamentos: 
i. Anti-desportivos (linguagem imprópria ou interferência corporal), aplica-se a desclassificação do 

Atleta; 
ii. Anti-ambientais, aplica-se a penalização de uma (1) volta; 

iii. Comportamentos inadequados, como: agressões verbais e/ou físicas, serão comunicados às 
autoridades (PSP, GNR). 

 

 

13) ARTIGO 13º: SEGUROS E CONDIÇÕES 
 

a) Todos os Atletas têm um seguro de acidentes pessoais, adquirido pela organização. O seguro tem 
franquia. 

 
b) CONDIÇÕES: 

i. Todos os Atletas declinam tomar qualquer ação legal, resultado da participação na prova.  
 

ii. Os Atletas serão responsáveis por todas as ações suscetíveis de produzir danos materiais, 
morais, ou de qualquer outra natureza, a si mesmos ou a terceiros. A organização declina toda a 
responsabilidade, em caso de acidente por negligência ou roubo de objetos e ou valores dos 
Atletas. Fica a organização, bem como quaisquer dos envolvidos na organização da prova, 
isentos de responsabilidade resultante dos atos acima descritos. 

 
iii. Após a inscrição, os Atletas assumem que se encontram, física e psicologicamente preparados 

para o esforço físico e mental, inerentes à prova. 
 

iv. É fundamental que o Atleta tenha a noção de autogestão do esforço, quer físico, quer mental, 
perante situações adversas às quais poderá ficar exposto, sem que seja possível ajuda/resgate 
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imediato. É fundamental o Atleta saber como atuar em caso de pequenas lesões, indisposições 
gástricas, entre outras situações, decorrentes da tipologia da prova. 

 

v. Em caso de desistência da prova é obrigatório que os Atletas forneçam com a rapidez possível à 
informação da sua identidade e intenção da ação que pretende realizar.  

 
vi. Qualquer violação ao disposto nos pontos anteriores implica a impossibilidade de alinhar à 

partida da prova ou se tal não for detetado antes da partida, a desclassificação no final na 
prova. 

 
 

c) INFORMAÇÕES: 
 

i. O evento dispõe de várias equipas de socorro. 
 

ii. Não é permitido o uso de bicicletas elétricas ou com mecanismos motores auxiliares. 
 
 

14) ARTIGO 14º: EQUIPAMENTO 
 

a) Os Atletas terão sempre o capacete (homologado para a prática de ciclismo) colocado, sempre que 
se deslocarem no circuito. 

 
b) É obrigatória a utilização de iluminação artificial frontal e traseira (de forma contínua), durante o 

período noturno. O período noturno é definido entre: Sábado das 20H00 e Domingo às 7H00. Os 
Atletas que circulem sem iluminação serão penalizados com a anulação da volta que estejam a 
efetuar. 
 
 

15) ARTIGO 15º: DIREITOS DE IMAGEM E DADOS PESSOAIS 
 

a) Os Atletas são livres de captar imagens fotográficas e vídeos. 
 

b) Os Atletas autorizam a entidade organizadora da prova ao registo multimédia (foto e vídeo), na sua 
totalidade para efeitos de marketing e publicidade, e assim cedem todos os direitos à sua 
exploração comercial por parte da organização. 

 

c) Os Atletas consentem a utilização dos seus dados pessoais, por parte da organização. 
 
 
 
 
 
 
 

16) ARTIGO 16º: CANCELAMENTO DE PROVA 
 

a) A prova poderá ser cancelada em virtude de: desastres naturais; inundações; incêndios ou outro. 
Neste caso as inscrições não serão devolvidas. Em circunstância alguma os Atletas inscritos poderão 
reclamar qualquer indemnização de nenhuma natureza. 
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17) ARTIGO 17º: RECURSOS 
 

a) Só serão aceites recursos pela forma escrita, durante o decorrer da prova ou até 30 minutos após a 
chegada do Atleta reclamante, e sobre as classificações até 30 minutos após a sua divulgação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION and REGULATION 



WEMBO EUROPEAN MTB 12H CHAMPIONSHIP - PENAFIEL/PORTUGAL - 2019 

 

 

 10 

WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP 
PENAFIEL/PORTUGAL - 2019 

 
 
 
 
 
 
 

BRAIN SPORTS CLUB: 
www.ironbrainsports.com 

www.facebook.com/ironbrainsports 
www.instagram.com/ironbrainsports 

Contact: jorge.fernandes@ironbrainsports.com 
 
 
 
 
 
 

Document updated in: AUGUST 19th, 2019 
 
 
 
 
 

 
 

ATTENTION: 
For a better personal organization, read this document. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION: 
 
 

5) PROMOTER: 
Brain Sports Club - São Mamede de Infesta- Portugal 

 

http://www.ironbrainsports.com/
http://www.facebook.com/ironbrainsports
http://www.instagram.com/ironbrainsports
mailto:jorge.fernandes@ironbrainsports.com
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6) EVENT: 
WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP 

 
7) LOCAL: 

Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel 
Rua D. António Ferreira Gomes 
4560-568 Penafiel - Portugal 
GPS: 41°12'16.12"N 8°16'17.73"O 

 
8) DATE: 

September 21th, 2019 
 

 
 

REGULATION 
 
 

 
18) ARTICLE 1: ORGANIZATION 

 
a) The Brain Sports Club entity a sports events promoter, owner of the brand named IRON BRAIN®, 

organizes the WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP in 2019 in Penafiel. 
 

b) This event has the WEMBO Seal. 
 

i. More Info about WEMBO: www.wembo.com.au 
 
  

19) ARTICLE 2: GENERAL INFORMATIONS 
 

a) WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP is a Mountain Bike sport event where athletes 
compete in: Solo in a closed circuit, with a 15Km distance. 

 
b) The following rules have been compiled to ensure the smooth running of a complex and exciting 

event, such as a 6 Hours MTB race, promoting athletes from around the world moments of 
excitement and healthy camaraderie. These rules are crucial for the event to happen in a positive 
way and that we want without accidents. The organization reserves the right to change or introduce 
rules at any time, in form of an addendum. 

 
c) Participation in WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP implies the acceptance of this 

Regulation. 
 
 
 
 

20) ARTICLE 3: ATHLETES, PADDOCK, CATEGORIES, CLASSES. 
 

a) The WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP is open to all Portuguese and Foreign athletes, 
not requiring any statute, affiliation, sport license from the Portuguese Cycling Federation or any 
other. 
 

http://www.wembo.com.au/
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b) The ages of the Classes correspond to the Athletes Age at 31 of december of the year that the Race 
takes place. 

 

c) Paddock: 
i. Space of 3x3m for Solos; 

➢ Notes: 
a. The allocation of the Paddock space is done on a first-come, after pick-up 

the participation frontal at the reception desk; 
b. In order to reduce expenses for Athletes, the organization has na Indoor 

paddock and so the Tent is not necessary. However Athletes who want, can 
set up their personal Tent in their space; 

c. Includes electricity point; 
d. Does not include: Tent and furniture. 

 
d) There will be only one Classification, regardless of the nationality of the Athletes.  

 
e) Athletes can only enter a Category. 

 
f) Category: 

i. SOLO ELITE - (Men, Women); 
ii. SOLO CLASSES - (Men, Women): 

➢ Classes: 
a. 19-22 
b. 23-29 
c. 30-34 
d. 35-39 
e. 40-44 
f. 45-49 
g. 50-54 
h. 55-59 
i. 60-64 
j. 65-69 
k. 70+ 

iii. SINGLE SPEED - (Solo) (Men, Women); 
 

Note: There´s no Classes to: SINGLE SPEED. 
 
 

21) ARTICLE 4: SUBSCRIPTIONS 
 

a) Subscriptions Limit: 
i. SOLO: 300 Athletes (regardless of whether they are Men or Women). 

ii. SINGLE SPEED: 30 Athletes (regardless of whether they are Men or Women). 
 

b) Entries are not refundable in case of cancellation by the Athletes.  
 

c) Athletes can only make changes to their registration, until the date of: August 31, 2019. 
 

d) In case of cancellation or postponement due to natural causes (natural disasters, floods, fires or 
other) there will be no refund.  

 
e) In case of doubts contact over the e-mail: jorge.fernandes@ironbrainsports.com  

mailto:jorge.fernandes@ironbrainsports.com
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f) Prices and Deadlines: 
 
i. SOLOS e SINGLE SPEED 

➢ Until: SEPTEMBER 6th = 35,00€ 
 

g) Enrollment Fee, includes: 
 
i. Participation in WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP - PORTUGAL 2019; 

ii. Medal of participation; 
iii. Official T-Shirt;  
iv. Personal accident insurance; 
v. Bib; 

vi. Prizes (article 11º); 
vii. Electronic identification/Chip; 

viii. Liquid supply; 
ix. Mechanical assistance; 
x. Shower; 

xi. Paddock space. 
 

 
22) ARTICLE 5: IDENTIFICATION 

 
a) Upon the lifting of Bib and electronic identifier (chip), the team will deliver a personal identification 

document. The document will be returned at the end, after delivery of the electronic identifiers 
(chip). The loss of the "chip" implies the payment of 100.00€ to the management company of the 
times. 

 
b) By subscribing to the WEMBO EUROPEAN MTB 6H CHAMPIONSHIP, all competitors are given an 

identification number (Bib) for Solos. 
 

c) The organization reserves the right to refuse registrations to Athletes and/or elements of their 
assistance, for having committed the following acts in previous events: 
i. Unsportsmanlike actions; 

ii. Disrespect for organizations; 
iii. Suspension by doping. 
 

d) It is necessary to present a Citizen's Card or Passport, at the time of registration at the front desk. 
 
 

23) ARTICLE 6: BIBS  
 

a) All Solo and Single Speed Athletes will be given two (2) Bibs. 
 

b) Athletes are obliged to affix the identification plate (Bib) to the front of the bicycle.  
 

c) Athletes must preserve the Bibs and keep them visible to all controllers and organization of the 
event, who require it under penalty of impeding access to the activity, disqualification or exclusion 
of the event. 

 

d) Along the course there will be several checkpoints, with an unknown location of the Athletes. Only 
athletes who hold all the checkpoints will be given time of proof. 
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24) ARTICLE 7: EVENT PROGRAM 
 

a) September 20th - Friday 
16H00 - 22H00 - Paddock opening 
16H00 - 22H00 - Secretary/Front desk opening 
 

b) September 21th - Saturday 
07H00 - 10H00 - Secretary/Front desk opening 
10H00 - Athletes Briefing 
11H00 - Partida (All Athletes) 
 

c) September 21th - Saturday 
17H00 - Maximum time for Athletes to finish the last lap 
24H00 - Awards Ceremony 
 

 
25) ARTICLE 8: TIME CONTROL 

 
a) All Athletes will receive an Electronic Identifier (chip), for time control and classification. The Athlete 

assumes responsibility for the chip conservation. 
 

b) The sensors (carpet) will be placed for the electronic classification at the finish line.  
 

c) There will be an obligatory area for the exchange of Team Athletes. 
 

d)  There will be control zones along the course, where controllers may force Athletes to stop for Bibs 
observation. 

 
 

26) ARTICLE 9: TIME / LAP 
 

a) The lap time will be the time taken to pass the finish line. 
 

b) The times used or lost in the control area are part of the lap time, and no Athlete can request their 
neutralization. 

 
c) Athletes in the Control Area are required to identify themselves.  

 

d) In case of loss of the Electronic Identifier (chip) a new Electronic Identifier (chip) will be assigned to 
the Athlete, and the waiting time will not be neutralized.  

 
 

27) ARTICLE 10: CLASSIFICATION 
  

a) The competition begins at 11H00 on September 21th and finishes at 17H00 on September 21th. 
Athletes must register their final lap at 17H00 on 21 September. Athletes who finish the lap after 
17H00 will have this lap canceled. 

 
b) The classification of each Solo or Team Athlete will be determined by the number of laps performed 

within the time limit. 
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c) In case of stopping or cancellation of the event due to force majeure and/or minimum safety 

conditions: 
i. The organization can determine the closing time of the event; 

ii. The final results of the Solo Athletes and Teams will be calculated based on the position, 
determined by the organization.  

 
 

28) ARTICLE 11: PRIZES 
 

a) The prizes awarded by the organization are non-transferable. 
 

b) The Protocolary Ceremony takes place at 24H00. 
 

c) Will be awarded: 
i. SOLO ELITE: 

➢ Men: 1º to the 3º 
➢ Women: 1º to the 3º 

 
ii. SOLO CLASSES - (Men, Women): 

➢ 19-22: 1º to the 3º 
➢ 23-29: 1º to the 3º 
➢ 30-34: 1º to the 3º 
➢ 35-39: 1º to the 3º 
➢ 40-44: 1º to the 3º 
➢ 45-49: 1º to the 3º 
➢ 50-54: 1º to the 3º 
➢ 55-59: 1º to the 3º 
➢ 60-64: 1º to the 3º 
➢ 65-69: 1º to the 3º 
➢ 70+: 1º to the 3º 

iii. SINGLE SPEED - (Solo) (Men, Women): 
➢ Men: 1º to the 3º 
➢ Women: 1º to the 3º 

 
d) Prizes:  

i. Champions Jersey to all first places; 
ii. Prize Money: 

➢ Elite Male first place = 320.00€ 
➢ Elite Female first place = 320.00€ 

NOTE: For Elites Prize Money, more than 20 Athletes will be required in the Solo Category (Male 
and Female). 

 
 

29) ARTICLE 12: BEHAVIOR AT THE EVENT 
 

a) Athletes who ride on bicycles have priority over Athletes who ride their bicycle by hand. 
 

b) Athletes who are preparing to pass must give voice indication.  
 

c) The exit of the circuit or shortcut has as consequence the disqualification of the Athlete and or 
Team. 
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d) Assistance on the course may only be provided by other Athletes in the race. The assistance of team 
mates or other elements can only be done at the Paddock Park or in the technical support of the 
event. 

 

e) Only circulation in the circuit during the event period shall be allowed to: 
i. One (1) Athlete/Team; 

ii. Press; 
iii. Staff. 

 

f) Only supplies are allowed in the Athlete's Box or at the organization's supply location. 
 

g) The Athlete is solely responsible for transporting all food and / or other supplementation wrappings 
and depositing them in their service area. 

 

h) To the behaviors: 
i. Anti-sportive (improper language or bodily interference), the athlete's disqualification applies; 

ii. Anti-environmental, the penalty of one (1) lap applies; 
iii. Inappropriate behaviors, such as: verbal and / or physical aggression, will be reported to the 

authorities (PSP, GNR). 
 

 

30) ARTICLE 13: INSURANCE AND CONDITIONS 
 

a) All athletes have personal accident insurance purchase by the organization. The insurance has a 
deductible. 

 
b) CONDITIONS: 

i. All athletes decline to take any legal action as a result of participating in the competition.  
 

ii. Athletes shall be liable for all actions liable to produce material, moral or other damages to 
themselves or to third parties. The organization declines all responsibility in case of accident 
due to negligence or theft of objects and or values of Athletes. It is the organization, as well as 
any of those involved in organizing the event, exempt from liability resulting from the acts 
described above. 

 
iii. Upon enrollment, athletes assume that they are physically and psychologically prepared for the 

physical and mental effort inherent to this race. 
 

iv. It is essential that the Athlete has the notion of self-management of effort, both physical and 
mental, in the face of adverse situations to which he may be exposed, without the possibility of 
immediate rescue / help. It is fundamental that the Athlete know how to act in case of minor 
injuries, gastric ailments, among other situations, arising from the typology of the race. 

 

v. In case of withdrawal it is mandatory that Athletes provide as quickly as possible the 
information of their identity and intent of the action they intend to perform.  

 
vi. Any violation of the provisions in the previous points implies the impossibility of aligning at the 

start of the race or if it is not detected before the start, the disqualification at the end of the 
race. 
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c) INFORMATIONS: 
 

i. The event has several rescue teams. 
 

ii. The use of electric bicycles or auxiliary engines is not permitted. 
 
 

31) ARTICLE 14: EQUIPMENT 
 

a) The Athletes will always have the helmet (homologated for the practice of cycling) placed, 
whenever they move in the circuit. 

 
 

32) ARTICLE 15: PERSONAL IMAGE RIGHTS AND PERSONAL DATA 
 

a) Athletes are free to capture photographic images and videos. 
 

b) Athletes authorize the organizer of the event to the multimedia record (photo and video) in its 
entirety for marketing and publicity purposes, and thus give all rights to its commercial exploitation 
by the organization. 

 

c) Athletes consent to the use of their personal data by the organization. 
 
 

33) ARTICLE 16: EVENT CANCELATION 
 

a) The event may be canceled due to: natural disasters; floods; fire or other. In this case the 
inscriptions will not be returned. Under no circumstances will the registered Athletes be able to 
claim any compensation of any kind. 

 
 

34) ARTICLE 17: COMPLAINING 
 

a) Only the written form will be accepted during the course of the race or until 30 minutes after the 
arrival of the claiming Athlete, and the classifications within 30 minutes of their disclosure. 


