
 Regulamento do ”IX BTT Eurocidade” 

 A  IX  Eurocidade  BTT  vai  realizar-se  em  20  de  março  de  2022  e  será  organizada  pela  Peña  Ciclista 
 Bicios  Rías  Baixas  com  a  colaboração  da  Eurocidade  Valença-Tui  (Município  de  Valença  e  Concello 
 de Tui). 

 Este  evento  é  federado  estando  prevista  a  par�da  para  as  08h00  (PT)  na  Piscina  Municipal  de 
 Valença e a hora prevista de chegada será, aproximadamente, às 14h00 (PT) na Praça da República. 

 O trajeto percorrerá as ruas, pistas e caminhos florestais dos concelhos de Valença e de Tui. 

 Haverá  duas  distâncias,  permi�ndo  a  cada  par�cipante  fazer  a  sua  escolha,  segundo  o  seu  nível  de 
 preparação.  Para  poder  realizar  a  Maratona  de  70Km,  os  par�cipantes  deverão  passar  pelo  Km  43 
 antes das 11h30 (PT). 

 Esta  prova  cicloturista  não  tem  caráter  compe��vo,  pretendendo  apenas  fomentar  o  contacto 
 com a natureza, dando a conhecer paisagens, monumentos e populações únicas. 

 A idade mínima para par�cipar é de 15 anos e a máxima de 70 anos. 

 Haverá o limite de 1.200 inscritos nesta IX Eurocidade BTT. 

 A  ordem  de  saída  será  pelo  número  de  inscrição:  0  a  100,  101  a  200  e  assim  sucessivamente  até  ao 
 500. Este agrupamento efetua-se até às 7h50 (PT). 

 O  dorsal  é  pessoal  e  intransferível  e  em  caso  de  incumprimento,  o  atleta  ficará  excluído  de  todas  as 
 coberturas do seguro de prova. 

 Os  par�cipantes  que  não  tenham  um  dorsal  atribuído,  não  terão  direito  aos  serviços  oferecidos 
 durante o evento e a organização não terá qualquer obrigação legal sobre eles. 

 Não  é  autorizada  a  par�cipação  sem  que  o  ciclista  apresente  o  comprova�vo  da  inscrição  no 
 momento de recolha do dorsal, sendo necessário estar munido com  o cartão de cidadão. 

 Valor da inscrição: 

 Federados com licença Cicloturista ou de Master 

 ⮚  10€ até dia 1 de março 

 ⮚  15€ de 2 a 13 de março 

 Federados com licença Triatlo ou Carta de Ciclista 

 ⮚  15€ até dia 1 de março 

 ⮚  20€ de 2 a 13 de março 

 Não Federados 

 ⮚  20€ até dia 1 de março 

 ⮚  25€ de 2 a 13 de março 



 Apenas  será  considerado  par�cipante  nesta  prova  cicloturista,  a  pessoa  que  faça  devidamente  a 
 inscrição,  devendo  preencher  e  enviar  o  bole�m  que  se  encontra  na  pagina:  www.biciosos.es  o 
 que implicará a declaração de aceitação do presente regulamento. 

 Não  se  consideram  formalizadas  as  inscrições  até  ao  pagamento  total  dos  valores  devidos.  Todos 
 os  inscritos  antes  de  1  de  março  e  que,  por  mo�vo  de  força  maior  não  possam  par�cipar,  poderão 
 recuperar  o  valor  já  pago  (exceto  €2,00  de  comissão  bancaria),  avisando  a  organização  através  de 
 correio eletrónico  antes de 1 de março. A par�r desta data, não se devolverá o valor da inscrição. 

 A organização tem contratado para este evento, um seguro de responsabilidade civil. 

 O  IX  Eurocidade  BTT,  sendo  uma  prova  federada,  o  seguro  de  acidentes  será  o  que  corresponde  a  a 
 cada  uma  das  federações  (Federação  Galega  de  Ciclismo  e  Federação  Portuguesa  de  Ciclismo). 
 Todos  os  par�cipantes  estão  cobertos  durante  o  tempo  de  par�cipação  neste  evento  despor�vo, 
 com  as  coberturas  de  cada  seguro  segundo  as  norma�vas  e  leis  de  cada  país.  Não  se  fará 
 responsável  por  nenhum  acidente  nem  gastos  fora  da  cobertura,  devendo  entender-se  que  os 
 par�cipantes inscritos assumem e conhecem os riscos do BTT. 

 Os  espanhóis  que  tenham  um  acidente  no  estrangeiro,  terão  como  cobertura  máxima  de 
 €6.000,00 (seis mil euros). 

 Cada  par�cipante  será  responsável  pelo  seu  material  e  bicicleta.  Em  caso  de  avaria  que  o 
 impossibilite  de  con�nuar  o  percurso,  terá  dentro  das  possibilidades,  o  socorro  da  organização  e, 
 em  ul�mo  caso,  a  recolha  da  bicicleta  no  carro  vassoura,  que  fechará  a  prova,  até  ao  ponto  de 
 chegada. 

 É  obrigatório  o  uso  do  capacete  protetor.  A  falta  deste,  implica  a  desqualificação  do  par�cipante, 
 sendo considerado excluído da prova. 

 O  percurso  estará  devidamente  sinalizado,  tendo  os  par�cipantes  que  respeitar  o  i�nerário  e  as 
 indicações das forças de segurança ou dos membros da organização. 

 O  transito  não  será  cortado  pelo  que  se  deverá  respeitar,  em  todo  o  momento,  as  regras  do  código 
 de transito. 

 A  organização  reserva  o  direito  de  modificar  o  horário  de  saída,  i�nerário,  reagrupamentos,  reforço 
 alimentar,  lembranças,  etc,  quando  mo�vos  ou  circunstancias  assim  o  aconselhem.  Poderá  ainda 
 excluir  da  prova,  re�rando-lhe  o  dorsal,  todos  os  par�cipantes  que  com  as  suas  ações  cons�tuam 
 perigo para si / outros ou quando não respeitem as indicações da organização. 

 Haverá veículos, pessoal de apoio e assistência médica. 

 O  par�cipante  autoriza  o  uso  de  fotografias  próprias  sempre  que  o  seu  uso  esteja  inserido  na 
 relação  com  o  evento  em  que  par�cipou.  Ao  formalizar  a  inscrição,  aceita  e  admite  que  o 
 organizador,  pode  fazer  uso  da  imagem  de  todos  os  ciclistas  em  qualquer  formato,  seja  gráfico  ou 
 digital  e  em  todas  as  suas  formas  (rádio,  imprensa,  vídeo,  foto,  DVD,  internet,  cartazes,  meios  de 
 comunicação,  etc)  e  cede  todos  os  direitos  rela�vos  à  sua  exploração  comercial  e  publicitária  que 
 se considere oportuno executar, sem direito a receber qualquer compensação económica. 

 IMPORTANTE 

http://www.biciosos.es/


 Protocolo COVID 

 Devido  à  situação  atual  de  pandemia  Covid  19,  alertamos  para  a  obrigatoriedade  dos  seguintes 
 pontos: 

 1.  O  uso  de  máscara  é  obrigatório  dentro  do  recinto  da  prova  (saída,  instalações  despor�vas, 
 reforços alimentares, meta) 

 2. Os par�cipantes não poderão re�rar a máscara até 15 segundos antes da saída 

 3.  De  acordo  com  as  norma�vas  da  Xunta  da  Galicia  e  da  DGS  Portugal,  exige-se  o  cer�ficado  de 
 vacinação  completa  ou  um  teste  de  an�génio  nega�vo  (feito  com  a  antecedência  máxima  de  72 
 horas) 

 4.  segundo  a  evolução  da  pandemia,  serão  exigidas  todas  as  regras  indicadas  no  momento  pelas 
 autoridades competentes. 


