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Regulamento 
 
 

VI SUBIDA DA OLARIA – PARENTE ÓPTICA MÉDICA | 2019 
 

Art.º 1- INTRODUÇÃO 
 

1.1 - A  ALB  Associação  Desportiva  de  Ciclismo  Lamego Bike,  com  as  devidas  autorizações  associativa  e 
federativa, organiza a VI Subida da Olaria - Parente Óptica Médica, pelas 21:00 horas, do dia 17 de agosto 
de 2019. 

 
 

Art.º 2 - CLASSES 
 

2.1 - A VI Subida da Olaria - Parente Óptica Médica está aberta à participação de atletas federados com licença 
de competição, ciclodesportistas, cicloturistas e bttistas e atletas não federados. 

 
2.2 - Os atletas portadores de licença de competição pertencentes às equipas continentais nacionais e equipas 
de clube, só podem participar na prova a convite da organização. 

 
2.3  -  Os  participantes  federados, estão abrangidos  pelo seguro federativo. Os participantes não 
federados, não estarão cobertos por qualquer seguro disponibilizado pela organização. 

 
2.4 - A Organização não assume qualquer tipo de responsabilidade, no caso de infrações ao código da estrada 
por parte dos participantes. 

 
2.5 - Os atletas ou agentes da modalidade suspensos pela  UVP-FPC,  mesmo  que  preventivamente, não poderão   
participar   em   nenhuma   circunstância   neste   tipo   de   provas   e   se  o   fizerem,   assumirão   a 
responsabilidade inerente à sua participação, não sendo o Organizador responsável pela aceitação da sua 
inscrição. 

 
Art.º 3- PROVA 

 
3.1 - A VI Subida da Olaria - Parente Óptica Médica está inserida na vertente de ciclismo para todos e disputa- 
se em conformidade com os regulamentos de provas abertas da UVP-FPC. 
 
3.2 – Existiram 2 categorias de Participantes. (Competição e Diversão/Criatividade) 

 
3.3 - Considera-se o percurso de dificuldade elevada. 

 
3.4 - A prova disputa-se na Rua da Olaria e Rua de Almacave, no sentido ascendente. 

 
3.5 - Será atribuído a cada atleta um número frontal, que deverá ser colocado no guiador da bicicleta. 

 
3.6 - A ordem de saída dos atletas será pela ordem de inscrição. Os atletas sairão com intervalos de 1 minuto ou 
2 minutos mediante definição da organização. 

 

 
3.7 - O primeiro atleta da VI Subida da Olaria - Parente Óptica Médica partirá às 21H, impreterivelmente. 

 

 
3.8 - Nenhum atleta poderá participar sem número dorsal. 

 

 
3.9 - Os participantes deverão apresentar-se devidamente equipados e identificados com o frontal fornecido 
pela organização, sendo igualmente o uso obrigatório de  capacete  protetor  (o não respeitar  este  artigo 
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contraria o determinado pela UCI e supõe a exclusão do evento). 
 

 
3.10  - Cada atleta terá direito a efetuar 2 subidas.                                                          
           (Classificação será efetuada pela soma das 2 subidas) 

 

 
3.11  - A atribuição dos três primeiros classificados d a  C a t e g o r i a  C o m p e t i ç ã o  será através da realização 
de uma finalíssima, que terá lugar entre os cinco melhores (Soma do tempo das 2 subidas realizadas) na VI 
Subida da Olaria - Parente Óptica Médica, quinze minutos após a conclusão 2 subida do último atleta. 

 

3.12 - A atribuição dos três primeiros classificados da C a t e g o r i a  D i v e r s ã o / C r i a t i v i d a d e  será efetuada 
através de Júri próprio escolhido pela Organização, consoante a sua Imaginação, Originalidade e Criatividade. 

 
3.13 - Cada participante terá o seu tempo cronometrado através de um sistema de chip eletrónico 
intransmissível e de uso obrigatório, sob pena de desclassificação. 
 
3.14  - Recomenda-se a todos os participantes a realização dum exame médico anterior à participação neste 
evento, assumindo, abdicando e ilibando a organização, por quaisquer tipo de problemas de saúde resultantes 
da sua participação. 
 
 
Art.º 4 - TAXAS PARTICIPAÇÃO / INSCRIÇÕES 

 
4.1 - A taxa de inscrição na VI Subida da Olaria - Parente Óptica Médica para cada atleta será: GRATUITA. 

 
4.2 - A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo pois ser utilizada por outra pessoa. 

 
4.3 - As inscrições da VI Subida da Olaria - Parente Óptica Médica terão obrigatoriamente de ser efetuadas 
no site oficial:  www.lamegobike.pt 

 
 

Art.º 5- SECRETARIADO/ HORÁRIOS 
 

5.1 - A confirmação das inscrições, atribuição dos dorsais, decorre no secretariado nos seguintes horários: 
 
 

       HORÁRIO 
Abertura do secretariado                        19:00H 
Fecho do secretariado                             20:30H  

 

 
Início da VI Subida da Olaria - 
Parente Óptica Médica                              21:00H 
Final da VI Subida da Olaria - 
Parente Ótica Médica                               23:30H 

   Entrega de Prémios                                   23:45H   
 

5.2 - O cronómetro iniciará a sua contagem à hora estipulada e previamente comunicada aos participantes. 
 

5.3 - O atraso à partida será da inteira responsabilidade do atleta, não havendo possibilidade de reiniciação da 
contagem. 

 
Art.º 6 – CLASSIFICAÇÕES 

 
6.1 - As classificações da VI Subida da Olaria - Parente Óptica Médica serão definidas de acordo com o 
presente regulamento e serão publicadas no site oficial:  www.lamegobike.pt. 
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Art.º 7- PRÉMIOS 
 

7.1 - Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados na Categoria Competição da classificação geral 
individual e da Categoria Diversão/Lúdica. Os valores serão: 1.º Classificado: 30€ / 2.º Classificado: 20€ / 3.º 
Classificado: 10€. 

 
Art.º 8- CERIMÓNIAS PROTOCOLARES 

 
8.1 - A cerimónia protocolar realiza-se na Rua da Olaria, imediatamente após a conclusão do evento. 

 
 

Art.º 9- PENALIZAÇÕES 
 

9.1 - Serão penalizados, em último caso com desclassificação, todos aqueles que: 
 

a) Desrespeitem o Código da Estrada. 
 

b) Não respeitem as indicações fornecidas por elementos da organização e/ou forças da ordem. 
 

c) Não passem pelo controlo zero na partida e outros pontos de passagem obrigatória ao longo do percurso. 
 

d) Se comportem de forma desrespeitosa para o presente regulamento e/ou para o normal desenrolar da 
prova. 

 
 

Art.º 10- FISCALIZAÇÃO DO EVENTO 
 

10.1 - O  controlo  do  regulamento  em  vigor  e  observação  do  seu  cumprimento, será  assegurado  pela 
Organização. 

 
10.2 - Os participantes comprometem-se, por meio da sua inscrição, a respeitar o regulamento bem como as 
regras de "fair play", abstendo-se de qualquer conduta referida no art.º 8, que ponha em causa o bom nome 
do evento, dos seus patrocinadores e do ciclismo em geral. 

 
10.3 - Em caso de desrespeito do artigo anterior, a Direção da Organização decide a sanção a aplicar, que poderá 
ser a retirada dos prémios e/ ou a expulsão da prova, consoante a gravidade da situação e sem direito a 
reembolso dos valores pagos na inscrição. 

 
 
 

Art.º 11- DIREITOS DE IMAGEM 
 

11.1 -  Os participantes cedem à ALB Associação Desportiva de Ciclismo Lamego Bike todos os direitos de 
imagem captados durante a  VI Subida da Olaria - Parente Óptica Médica. 
 
 



 

 

Art.º 12 - CASO OMISSOS 
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12.1 - Todos os casos omissos ao presente regulamento da prova, serão resolvidos pelos diretores de serviço. 

 
12.2 - Por motivo de força maior, a Organização não assumirá qualquer tipo de responsabilidade no caso da 
suspensão, adiamento ou cancelamento do evento. 

 
12.3 - À Organização reserva-se o direito de modificar ou trocar tudo que seja relativo a regulamentos, 
percursos, etc, se por causas de força maior tal fosse necessário. 

 
12.4 - O mero feito da inscrição VI Subida da Olaria - Parente Óptica Médica, que se celebrará no dia 17 
de agosto de 2019, leva consigo a aceitação do presente regulamento. 

 
 
 
 
 
 

Lamego, 23 de Julho de 2019 
 
 
 
 

A organização, 
 

ALB Lamego Bike 
 

 


