REGULAMENTO
Desafio TransRoad Altimetria 2019
Composto por três Passeios de Cicloturismo, onde o espírito de grupo será um papel importante.

Organização
A Associação ALTIMETRIA leva a efeito três extraordinários eventos de cicloturismo:
-Faro-Fóia (13 de Janeiro),
-Faro- Almodôvar (10 de Fevereiro)
-Faro- Cachopo (17 de Março).

Secretariado
O secretariado está previsto a partir das 07h00, na sede da Altimetria.
Os grupos sairão com uma diferença de 10 min. a partir das 07H30.

Classificações
Apesar de não ser uma competição, serão registados os tempos manualmente, os quais servem unicamente
para referência pessoal, sendo que para a “classificação” conta apenas a soma dos três primeiros
participantes de cada grupo.
Será também, por uma questão de controlo e veracidade, utilizado aleatoriamente um registo de um dos
três primeiros gps do grupo.
Após a chegada do último participante serão partilhadas as classificações.

Partida
Todas as partidas serão da sede da Altimetria.
Todos os participantes deverão comparecer na zona da partida a partir das 07h00 do dia da realização do
passeio.
Os grupos sairão com uma diferença de 10 min.

Transporte
Haverá transporte do fim de cada desafio (após almoço) com destino para Faro, para os primeiros 40
participantes que o reservem no momento da inscrição.
No local da partida haverá uma carrinha para transporte dos sacos dos participantes.
Será da inteira responsabilidade dos atletas estar no local da partida dos autocarros na hora acordada.

Acondicionamento
Será da responsabilidade dos participantes o acondicionamento das bicicletas na viatura que as irá
transportar, devendo por isso trazer uma manta para as cobrir.

Grupos
Número mínimo de participantes por grupo: 5.
Não serão admitidos grupos superiores a 8 elementos.

Inscrição (NOVO)
Existem duas modalidades de inscrição:
a) Inscrição individual em grupos abertos
Cada atleta escolhe o grupo em que irá participar. Os grupos que saem nos primeiros horários são mais
lentos, e os que saem nos últimos horários são os mais rápidos.
O pagamento é individual.
b) Inscrição de grupo (entre 5 e 8 elementos)
A inscrição de grupo pressupõe a inscrição de todos os atletas em grupo fechada, com indicação do tipo de
andamento do grupo. O grupo fechado não permite a entrada de novos elementos. O pagamento deve ser
feito com o valor total do grupo.

Tipo de andamento
Andamento "passeio" - saem nos primeiros horários da grelha de partida
Andamento "intermédio" - saem nos horários intermédios da grelha de partida
Andamento "rápido" - saem nos últimos horários da grelha de partida

Regras de Participação
A participação nestes passeios pressupõe o conhecimento e aceitação de todas as suas regras.
Durante os passeios
1º - É obrigatório o uso de capacete;
2º - É obrigatório cumprir escrupulosamente as regras de trânsito;
3º - Deverão ser evitados todo o tipo de manobras que ponham em risco a segurança pessoal ou de outros;
4º -Por razões de segurança, os carros de apoio não podem andar em marcha lenta atrás dos participantes;
5º - Os participantes não podem circular apoiados a qualquer tipo de veículo. As assistências deverão ser
prestadas fora da via e parados;

6º - Não é permitida a circulação junto a outros ciclistas não inscritos nos passeios;
7º -Todos os participantes deverão transportar kits com câmaras de ar de reserva, bomba, elos de ligação,
ferramenta, etc.;
8º - Quem desistir é obrigado a informar a organização através do número SOS que será entregue no dia da
prova;
9º - Em virtude de estes passeios se realizarem em estradas que não estão fechadas à circulação de qualquer
tipo de veículos, é da total responsabilidade dos atletas o cumprimento das regras de trânsito, sendo que a
organização não assume qualquer responsabilidade numa situação de acidente ou queda, de onde surjam
danos físicos ou materiais, para atletas ou terceiros.

Serviços incluídos
Está incluído no desafio:
- Transporte das mantas e sacos pessoais.
- Transporte dos primeiros 40 inscritos.
- Transporte das bicicletas dos primeiros 100 inscritos.
- Seguro
- Lanche

Pagamento
Pagamento por transferência bancária para o NIB 0018 0003 2474 6471 0206 6
As inscrições terão um valor de €5 (devidamente equipado Altimetria) para sócios e de €10 para não sócios
e só serão válidas após a receção do respetivo comprovativo de pagamento, devidamente identificado, que
deve ser enviado para
altimetria.ad@gmail.com
Só depois da inscrição e de confirmado o pagamento é que o seu nome passará a fazer parte de um dos
grupos que a organização irá escolher. Para qualquer informação adicional, contactar Tlm. 915 194 443.

ALMOÇO CONVÍVIO (opcional)
Um dos pontos fortes destes passeios será o convívio entre pessoas com um gosto comum - a bicicleta. Por
isso, o almoço convívio assume uma enorme importância, pois é um momento de eleição para que os
participantes passem uns momentos bem-dispostos num ambiente de amizade saudável. A Associação
Altimetria, bem como todas as pessoas envolvidas na organização deste passeio prepararam um almoço que
esperam que seja do vosso agrado e apelam a que todos os participantes estejam presentes. O valor do
Almoço e o local será divulgado quando abrirem as inscrições de cada desafio.
Quem quiser juntar-se à organização para o almoço convívio deverá entrar em contacto connosco (Tlm.
915 194 443) até 3 dias antes da realização do evento.

