
Regulamento de Prova 
 

II ROTA DAS CANTARINHAS  
 
 

Artigo 1 
Introdução 

 
1. O presente regulamento aplica-se ao evento lúdico-desportivo designado por “II 
ROTA DAS CANTARINHAS” de Bragança. Por se tratar de uma prova inserida no 
Open Regional de Maratonas e Meias Maratonas este regulamento é subsidiário dos 
regulamentos aplicáveis da Federação Portuguesa de Ciclismo. 
 
2. O presente regulamento pode ser complementado por adendas publicadas pela 
organização até 2 dias antes da sua realização. 
 
3. Os casos não previstos neste Regulamento, assim como todas as eventuais 
dúvidas originadas pela sua interpretação, serão analisadas e decididas pela 
organização. 
 
 

Artigo 2 
Organização 

 
1. A “II ROTA DAS CANTARINHAS” é um evento organizado pelo VELO CLUBE de 
BRAGANÇA e está inserido no Open Regional de Maratonas e Meias Maratonas. 
 
2. O evento “II ROTA DAS CANTARINHAS” é realizado no dia 11 de Maio de 2014. 
 
 

Artigo 3 
Participação 

 
1. O evento está aberto a todos os participantes sem limitações físicas impeditivas da 
prática desportiva de qualquer sexo ou nacionalidade. 
 
2. A todos os participantes correctamente inscritos será atribuído um dorsal com 
número único o qual deverá ser colocado e mantido na respectiva bicicleta, em local 
visível e durante todo o período de realização do evento. 
 
3. Será definido em adenda a este regulamento o tipo de prémios/lembranças a 
atribuir aos participantes que realizem os melhores tempos. 
 
 

Artigo 4 
Tipo de prova 

 
1. O evento II ROTA DAS CANTARINHAS não tem carácter competitivo. Contudo, a 
organização contabilizará os tempos e poderá atribuir prémios/lembranças os 
participantes com melhores tempos. 



 
2. O passeio consta de dois percursos alternativos, Maratona e Meia-Maratona, com 
as distâncias aproximadas de 60 km e 40 km respectivamente.  
Os dois percursos decorrerão em caminhos rurais, trilhos e estradas na região de 
Bragança, estando os percursos abertos ao movimento de outros veículos e a animais, 
pelo que todos os participantes deverão respeitar as regras de trânsito e ter uma 
atitude de sã convivência.  
A Organização não se responsabiliza por qualquer acidente causado por violação das 
regras de trânsito. 
 
3. A chegada será no mesmo local da partida (Rua D. Sancho I, junto ao Académico 
de Bragança) 
 
4. Os percursos serão marcados em toda a sua extensão. 
Os dois percursos sobrepõem-se até aos locais de separação devidamente 
assinalados. 
A opção por qualquer um dos percursos é tomada pelos participantes, podendo esta 
ocorrer durante a realização. 
 
5. A II ROTA DAS CANTARINHAS é uma prova BTT não guiada, pelo que todos os 
participantes deverão tomar especial atenção a toda a sinalização ao longo do 
percurso (placas de sinalização). 
Elementos da organização serão dispostos ao longo do percurso, especialmente nos 
pontos críticos, para auxiliar e dar as devidas indicações em sectores considerados 
críticos. 
 
6. Todos os participantes deverão respeitar e seguir o itinerário marcado e respeitar e 
fazer respeitar os conselhos dados pela organização. 
 
7. Durante o percurso existirão diversos postos de controlo, dispostos em locais 
estrategicamente seleccionados para controlar as passagens dos participantes. 
Somente será atribuído tempo aos participantes que tenham passado correctamente 
por todos os postos de controlo. 
 
8. Durante os percursos existirão duas zonas de abastecimento de sólidos (ZA1 e 
ZA2) podendo existir vários outros pontos de abastecimento de águas, 
estrategicamente colocados. 
 
9. A organização reserva-se ao direito de alterar o percurso, incluindo a distância, por 
razões meteorológicas ou outras, para melhor servir os objectivos do evento e dos 
participantes. 
 

Artigo 5 
Segurança 

 
1. O preço de inscrição inclui o direito a um Seguro Desportivo de acordo com a 
legislação em vigor aplicável. 
 
2. É obrigatório o uso de capacete, devidamente colocado durante todo o percurso. 
 



3. Para validade da aplicação do seguro a que se refere o presente artigo, é 
necessário a correcta identificação do participante no acto da inscrição, incluindo a 
indicação do número do respectivo bilhete de identidade e data de nascimento. 
 
4. Em caso de desistência durante o percurso, por qualquer motivo, o participante 
deverá esperar pelo carro vassoura ou contactar a organização através dos telefones 
da organização que para o efeito serão oportunamente divulgados. 
 
5. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ou infracção cometida 
às regras do código da estrada por parte de qualquer participante, sendo de sua inteira 
responsabilidade qualquer situação de gravidade ocorrida durante o evento. 
 
 

Artigo 6 
Inscrições 

 
1. As inscrições deverão ser realizadas no site www.veloclube.com, e validadas até às 
24 horas do dia 8 de Maio. 
 
2. Todos os participantes deverão, antes do início do evento, proceder à respectiva 
inscrição. 
 
A Inscrição tem um custo de: 
Com almoço 
Participante com licença UVP/FPC = 12,5€ 
Participante sem licença UVP/FPC = 15 € 
Acompanhante = 6,5 € 
 
Sem almoço   
Participante com licença UVP/FPC = 6 € 
Participante sem licença UVP/FPC = 8,5 € 
 
3. As inscrições serão válidas apenas após confirmação de pagamento. 
 
4. O pagamento pode ser feito por transferência bancária ou em dinheiro na loja da 
BBIKE (Bairro do Campelo, Rua Abade de Medrões, bloco H2 R/ch esquerdo, 5300 
Bragança) 
 
5. O pagamento pode ser efectuado por transferência bancária para a conta: 
 
NIB: 0035 0174 000 743 76 430 42 
 
IBAN: PT50 0035 0174 000 743 76 430 42 
 
BIC SWIFT CGDIPTPL 
 
Devendo indicar na descrição da transferência II ROTA DAS CANTARINHAS. 
Posteriormente deve ser enviado para o e-mail, geral@veloclube.com o comprovativo 
de pagamento indicando do nome e nº do BI/CC e Nº de Dorsal até às 24h do dia 08 
de Maio de 2014, para validar a inscrição. 



 
6. No preço, quer dos participantes quer dos acompanhantes está incluído o almoço e 
os reforços nos participantes, bem como brindes, etc. 
 
7. Aos menores de 18 anos será exigido um termo de responsabilidade, assinado 
pelos pais ou tutores. 
 

Artigo 7 
Regras de civismo e bom comportamento 

 
1. Os participantes obrigam-se a respeitar todas as indicações dos elementos da 
organização. 
 
2. Os participantes não deverão deixar detritos ao longo do percurso, devendo 
recolher todos os resíduos que fizerem. 
 
3. Ao longo do percurso irão cruzar-se com pessoas e animais, tanto uns como outros 
devem ser respeitados, sempre que possível deve-lhes ser dada prioridade na 
passagem. 
 
4. Todo o comportamento e condutas anti-desportivas e anti-ambientais, são 
cabalmente condenadas pela organização e podem implicar a exclusão do infractor e 
a impossibilidade de se inscrever em eventos similares da organização da VELO 
CLUBE de BRAGANÇA. 
 
5. A mera participação neste evento, pressupõe a aceitação incondicional das normas 
constantes do presente regulamento, as quais estarão disponíveis na Internet, no site 
www.veloclube.com 
 
 

Artigo 8 
Disposições finais 

 
1. Os participantes cedem à organização os direitos de imagem. 
 
2. Todas as informações sobre a organização deste evento serão disponibilizadas e 
mantidas actualizadas através do site www.veloclube.com, incluindo facilidades de 
inscrição on-line e de contacto com a organização. 
 
3.Quais dúvidas ou esclarecimentos podem ser dirigidas à organização para o 
endereço electrónico geral@veloclube.com. 
 
 

Artigo 9 
Entrega de Prémios 

 
1. A hora de entrega dos prémios está prevista para as 15:30h, contudo esta só 
começará a ser realizada quando tenham chegado dos primeiros 3 classificados de 
cada classe. 
 



2. A entrega do prémio só será efectuada ao próprio atleta, salvo motivo de força 
maior. 

 
 


