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ORGANIZAÇÃO / ENQUADRAMENTO

 

PASSEIO BTT –  “ROTA DA GÁVEA

Freguesias de Reboreda Nogueira

 

O passeio de BTT realiza-se no dia

da escola, freguesia de Reboreda, no Concelho de Vila nova de Cerveira

 

REGULAMENTO GERAL 

1.1 - O Passeio insere-se na categoria de lazer, onde a 

características: isento de competição

 

1.2 - Não é obrigatório possuir gps, sendo da opção de cada um, ser ou não orientado por terceiros. 

percursos estarão marcados pelo que o uso do gps será opcional.

 

1.3 - As inscrições serão efetuadas em 

disponibilizado na plataforma. A inscrição por si só não garante a participação no Passeio BTT. Est

validada após confirmação do pagamento.

 

1.4 - Inclusões às inscrições: 

O valor de inscrição, é de 6€ para elementos masculinos e femininos, a mesma incluí seguro de acidentes 

pessoais, dorsal, banhos e reforço alimentar no final

 

1.4.1 - Todo participante reconhece

potencialmente perigoso e está ciente de que poderão ocorrer acidentes. Declara ser possuidor de 

condição física necessária à participação e conclusão do

total conhecimento do seu regulamento e obrigações daí decorrentes, responsabilizando

participação, e não imputando responsabilidades a pes

indiretamente na organização ou promoção do evento, por quaisquer danos pessoais, materiais e causado 

por doenças crónicas que venha a sofrer no decorrer da sua

 

1.4.2 - Seguro de acidentes pessoais

participantes estarão cobertos por um seguro que cobre riscos resultantes da prática desportiva e no 

desenrolar da atividade. Qualquer acidente que ocorra durante a execução do percurs

responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco e os valores cobertos pelo seguro.

 

CAPITAIS MÍNIMOS 
O contrato de seguro desportivo garante os seguintes montantes mínimos de capital 
a) Morte — € 28.046; 
b) Despesas de funeral — € 2.244;
c) Invalidez permanente absoluta 
d) Invalidez permanente parcial 
e) Despesas de tratamento e repatriamento 
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ORGANIZAÇÃO / ENQUADRAMENTO 

ROTA DA GÁVEA” é uma organização da Pedal’Arte em coorganização 

Freguesias de Reboreda Nogueira e com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.

 

se no dia 03 de Novembro de 2019, com partida marcada para as 09

da escola, freguesia de Reboreda, no Concelho de Vila nova de Cerveira (41.961001, -

se na categoria de lazer, onde a atividade referida reúne as seguintes 

características: isento de competição. 

Não é obrigatório possuir gps, sendo da opção de cada um, ser ou não orientado por terceiros. 

percursos estarão marcados pelo que o uso do gps será opcional. 

As inscrições serão efetuadas em http://www.prozis.com/rotagavea19, em formulário próprio, 

A inscrição por si só não garante a participação no Passeio BTT. Est

validada após confirmação do pagamento. Inscrições limitadas a 200 Inscritos. 

€ para elementos masculinos e femininos, a mesma incluí seguro de acidentes 

reforço alimentar no final (cerveja e bifana incluídas).  

Todo participante reconhece que participar em eventos desportivos desta natureza pode ser 

potencialmente perigoso e está ciente de que poderão ocorrer acidentes. Declara ser possuidor de 

ondição física necessária à participação e conclusão do evento, nela participando de livre vontade e com 

total conhecimento do seu regulamento e obrigações daí decorrentes, responsabilizando

participação, e não imputando responsabilidades a pessoas, empresas ou entidades, envolvidas 

na organização ou promoção do evento, por quaisquer danos pessoais, materiais e causado 

ha a sofrer no decorrer da sua participação. 

essoais e responsabilidade civil de acordo com a lei em vigor.

participantes estarão cobertos por um seguro que cobre riscos resultantes da prática desportiva e no 

desenrolar da atividade. Qualquer acidente que ocorra durante a execução do percurs

responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco e os valores cobertos pelo seguro.

O contrato de seguro desportivo garante os seguintes montantes mínimos de capital 

2.244; 
c) Invalidez permanente absoluta — € 28.046; 
d) Invalidez permanente parcial — € 28.046, ponderado pelo grau de incapacidade fixado;
e) Despesas de tratamento e repatriamento — € 4.487. 
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coorganização com a União de 

e com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.  

, com partida marcada para as 09h30 no lugar 

-8.721362). 

atividade referida reúne as seguintes 

Não é obrigatório possuir gps, sendo da opção de cada um, ser ou não orientado por terceiros. Os 

em formulário próprio, 

A inscrição por si só não garante a participação no Passeio BTT. Esta só será 

€ para elementos masculinos e femininos, a mesma incluí seguro de acidentes 

que participar em eventos desportivos desta natureza pode ser 

potencialmente perigoso e está ciente de que poderão ocorrer acidentes. Declara ser possuidor de 

, nela participando de livre vontade e com 

total conhecimento do seu regulamento e obrigações daí decorrentes, responsabilizando-se pela sua 

soas, empresas ou entidades, envolvidas direta ou 

na organização ou promoção do evento, por quaisquer danos pessoais, materiais e causado 

de acordo com a lei em vigor. Todos os 

participantes estarão cobertos por um seguro que cobre riscos resultantes da prática desportiva e no 

desenrolar da atividade. Qualquer acidente que ocorra durante a execução do percurso é da 

responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco e os valores cobertos pelo seguro. 

O contrato de seguro desportivo garante os seguintes montantes mínimos de capital  

€ 28.046, ponderado pelo grau de incapacidade fixado; 



Passeio Convívio BTT – ROTA DA GÁVEA –  03 NOVEMBRO 2019 

Página | 2  

 

1.5 – O valor das inscrições não é reembolsável. 

 

1.6 - A idade mínima para participação, é de 13 anos para o percurso de 18Km e de 16 anos para o 

percurso de 35Km, sendo necessária aos menores, autorização por escrito do encarregado de educação.  

 

1.7 – Será publicado o nome do participante inscrito, na plataforma de inscrições.  

 

1.8 - O secretariado funciona no dia 03 de Novembro a partir das 8h00, onde será entregue o frontal, e 

efetuado o registo de saída. 

 

1.9 - Os percursos são na sua maioria, caminhos florestais, rurais, e estradas sendo obrigatório o respeito 

pelas regras de trânsito. 

 

2.0 – É dever do participante prestar auxílio em caso de acidente, desde que as circunstâncias o exijam. 

 

2.1 - Não danificar áreas privadas ou cultivadas. 

 

2.2- Ter uma atitude ecológica e não atirar embalagens, e outros detritos para o chão. 

 

2.3 - Todo participante deve ter consciência se a sua preparação é adequada aos percursos apresentados, 

quer ao nível da distância e altimetria. 

 

2.4 - Estar munido de alimentos líquidos e sólidos. Ferramentas e algum material de substituição. 

 

2.5 - O transporte para o ponto de partida e de chegada do passeio, assim como para o dos banhos, é 

exclusivamente da responsabilidade do participante. 

 

2.6 - O frontal identificativo do participante deve ser afixado na bicicleta, em zona bem visível, não sendo 

transmissível o mesmo a terceiros. 

 

2.7 - As bicicletas, sua manutenção e guarda, são da responsabilidade de cada participante. 

 

2.8 - Não existe mecânico, nem carro de apoio ao longo do percurso, para assistir a eventuais 

desistências, motivadas por avarias. Assim sendo, não garantimos transporte para os participantes que 

avariem ou decidam abandonar o percurso. 

 

2.9 - No entanto, em casos de necessidade, caso seja viável esse transporte, sem comprometer a 

funcionalidade da organização, faremos o transporte do participante e sua bicicleta, para o local do final 

do passeio. 

 

3.0 - O uso do capacete é obrigatório. 

 

3.1 - Todos casos omissos, serão decididos pela organização do evento. 
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Passeio BTT – “ROTA DA GÁVEA” 
 
Este passeio tem como objetivo promover e incentivar a prática da modalidade, dando a conhecer 
diversos pontos de beleza cultural, artística e paisagística das freguesias de Reboreda e Nogueira, no 
concelho de Vila Nova de Cerveira.  Trata-se dum passeio de BTT sem cariz competitivo com dois 
percursos, um de nível fácil com 18Km e outro de nível médio com 35Km. A organização fornecerá no 
percurso de 35 Km, abastecimento liquido e sólido intermédio, haverá sinalização/marcação durante toda 
a extensão dos percursos de 18 e 35 Km. 
 
Pontos de interesse: 
Moinhos da Gávea; Convento de S. Paio; Alto da Pena (Miradouro); Forte de Lovelhe; Rio Minho 
 
Percurso  
A organização irá disponibilizar dois percursos (18Km 400D+ e 35Km 1000D+). 
 
PERCURSO18 - com um grau de dificuldade, técnica e física, baixo, que terá cerca de 18Km, com um 
máximo de 400 metros de desnível de subida acumulada. 
 
PERCURSO35 - Percurso com um grau de dificuldade, técnica e física, médio, com cerca de 35km e com 
um máximo de 1000 metros de desnível de subida acumulada. 
 
Secretariado/Banhos 
O Secretariado será montado no local da partida das 8h00m até 9h20m, no Largo do lugar da escola em 
Reboreda, Vila Nova de Cerveira. 
 
Para evitar demora na entrega dos dorsais por favor VERIFICAR E DECORAR O NUMERO DE DORSAL. 
 
Os banhos e lavagem das bicicletas estarão disponíveis a partir das 11h nos balneários junto à partida. 
 
Partida 
A partida está marcada para as 09h30 no lugar da escola em Reboreda, Vila Nova de Cerveira.  A chegada 
será no mesmo local (41.961001, -8.721362). 
 
A inscrição no evento inclui:  
-participação em ambos os percursos, track GPS fornecidos até 2 dias antes do evento, sendo enviado 
para o e-mail fornecido, no ato da inscrição; 
-seguro; 
-dorsal; 
-banhos; 
-lavagem de bicicletas; 
-Reforço no final do evento 
 
Logística  
O transporte para o local de partida e de chegada do evento, bem como para o local dos banhos, é 
exclusivamente da responsabilidade do participante.  
 
Material e Bicicletas  
Cada bicicleta deve ser identificada, em zona bem visível, com o dorsal atribuído ao respetivo 
participante. As bicicletas, sua manutenção e guarda, são da responsabilidade de cada participante. Não 
existe mecânico, nem carro de apoio ao longo do percurso, para assistir a eventuais desistências/avarias. 
Assim sendo, não garantimos transporte para os participantes que avariem ou decidam abandonar o 
percurso. No entanto, todas as solicitações nesse sentido, serão analisadas e caso seja viável esse 
transporte, sem comprometer as missões dos elementos da organização, faremos o transporte do 
participante e sua bicicleta, para o local do final do passeio. 
Todos os participantes, deverão usar capacete de proteção adequado à modalidade. (É proibido participar 
sem capacete). 
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É aconselhável levar telemóvel carregado (saldo e bateria), para o percurso.  
 
Aconselhamos que levem para o passeio:  
-material para reparar pequenas avarias; 
-alimentos sólidos e líquidos; 
-maquina fotográfica.  
 
Deveres sociais e ambientais  
Auxiliar qualquer praticante em caso de acidente, desde que as circunstâncias o exijam. 
Não danificar áreas privadas ou cultivadas. 
Ter uma atitude ecológica e não deitar embalagens, garrafas e outros detritos para o chão.  
  
Percurso, Normas de Participação e outros  
Os participantes podem optar por realizar duas distâncias com diferentes níveis de dificuldade. 
O percurso será orientado por GPS ou segundo as fitas e sinalizações presentes no percurso. A quase 
totalidade do passeio é realizada em caminhos florestais, rurais, abertos à circulação de pessoas, animais 
e viaturas. Em algumas ocasiões é necessário fazer-se em estradas transitadas por outros veículos. Nestas 
situações os participantes devem obedecer às sinalizações de trânsito bem como respeitar as regras de 
trânsito. Neste caso os ciclistas devem seguir sempre pela direita.  
Os participantes têm de cumprir o horário do evento/organização para concluir o trajeto. Findo o qual dá-
se por concluído o passeio. 
Os participantes devem ter uma conduta adequada ao espírito desportivo. 
É obrigatório usar o capacete devidamente colocado durante todo o percurso. 
É obrigatório o registo de início e final de passeio, no local do secretariado. 
O participante ao inscrever-se assume que reúne as condições físicas e psicológicas para participar no 
passeio que se inscreveu. 
Os participantes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se junto da berma do caminho e, 
em passagens estreitas, dar passagem quando se aproximar um atleta mais rápido. 
Os atletas que se preparem para ultrapassar outro atleta deverão dar indicação vocal da sua passagem, 
indicando o lado pelo qual passam (Direita, Esquerda, Meio). 
O atleta que ultrapassa deverá ter os necessários cuidados para não provocar acidentes.  
 
Publicidade e Imagem  
Todos os participantes são livres de tirar fotografias e fazer vídeos do evento. 
A Organização, respetivos patrocinadores e outras entidades que colaborem na sua organização, 
reservam-se o direito de utilizar a base de dados com elementos preenchidos pelos participantes bem 
como fotos e vídeos do evento e dos participantes para eventuais promoções ou divulgações futuras. 
Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem deverão notificar a 
organização com antecipação e por escrito. Caso contrário, estarão automaticamente a autorizar o uso.  
 
Abastecimentos  
Abastecimento sólido e líquido no final do passeio para ambos os percursos. Abastecimento intermédio 
para o percurso de 35Km.  
 
Lavagem de bicicletas  
Será disponibilizado à chegada um local para lavagem de bicicletas. Todos casos omissos, serão decididos 
pela organização do evento. 
 
 
A Organização, 
Pedal’Arte 


