
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL PARTICIPANT 

 
 

E 
DECLARACION JURADA DEL PARTICIPANTE- REGLAMENTO "X EUROCIDADE BTT 2023” 

 
O abaixo-assinado Sr/Sra.  com N° DORSAL 
n°   

Que participa no dia 12 de março de 2023, na X EDIÇÃO DO EUROCITY BTT, 
declara:

e Cartão de 
contribuinte. 

 
 
1) Que declaro conhecer o conteúdo do referido Regulamento, o qual aceito integralmente. 
2) Que declaro saber que a prova decorre em vias públicas abertas ao trânsito e aos riscos a ela inerentes. VIZINHOS E 
PEDESTRES, DAS CIDADES QUE ATRAVESSAMOS, TÊM ABSOLUTA PRIORIDADE. 
3) Que me comprometo a cumprir as normas da Lei de Segurança Rodoviária e seu Regulamento, zelando pela minha segurança 
e dos demais participantes e utentes da via pública. SEI QUE NÃO HÁ NINGUÉM EM SUSPENSÃO 
DESSAS LEIS DURANTE A PROVA. 
4) Que isento a Peña Ciclista Biciosos Rías Baixas, o presidente e diretoria do Clube, a F.G.C., e/ou qualquer pessoa física ou 
jurídica vinculada à organização da prova, das responsabilidades decorrentes de qualquer acidente causado seja devido a 
incidentes de trânsito, como acidentes esportivos. 
5) Que isento o anteriormente referido de qualquer dano que, por motivos de saúde, possa derivar da minha participação nesta 
prova, assumindo pessoalmente o risco inerente à saúde que o esforço físico exigido para participar nesta prova acarreta. 
6) Que isento o supracitado de qualquer responsabilidade que possa advir da participação no teste, como perda ou dano de 
objetos pessoais, decorrentes de furto, extravio ou outras circunstâncias. 
7) Que conheço e aceito os limites da apólice contratada pela federação a que pertenço no caso de ser federado, caso contrário a 
apólice será a da F.G.C. para cobrir possíveis acidentes que 
podem sofrer durante o teste. 
8) Que declaro saber, por ter sido informado, estar satisfeito com as informações recebidas, podendo ter feito as perguntas 
cabíveis e esclarecido todas as minhas dúvidas sobre os riscos inerentes à participação no teste, tais como: 
- Existência de todos os tipos de veículos não organizacionais circulando ao longo do percurso da prova. 
- Que estes veículos circulem entre os ciclistas como utentes normais da estrada. 
- Que eu aceito e sei que vou encontrar todos os tipos de veículos dirigindo tanto na direção oposta à corrida quanto na mesma 
direção da corrida. 
- Que aceito e sei que existem passagens não regulamentadas pela organização da prova, das quais podem ser incorporadas na 
via por onde trafegue qualquer tipo de veículo. 
- Que existem trechos perigosos em que devo ter extremo cuidado. 
- Que haja descidas prolongadas com curvas nas quais moderarei a velocidade para evitar danos a mim e/ou aos outros. 
- Que existem troços em que o estado das estradas não reúne as devidas condições de segurança, pelo que excluirei a organização 
da responsabilidade por eventuais danos sofridos devido ao mau estado das estradas ou 
motivo de defeito nas infra-estruturas rodoviárias. 
- Que existe a possibilidade de sofrer um acidente desportivo inerente à prática do ciclismo, assumindo pessoalmente a 
responsabilidade pelos acidentes que possam causar a qualquer participante na prova, excluindo a organização de qualquer 
responsabilidade derivada desses acidentes. 
- Que existe a possibilidade de causar um acidente a terceiros alheios ao teste, assumindo 
pessoalmente toda a responsabilidade deste acidente e excluindo a organização de qualquer responsabilidade derivada destes 
acidentes. 
- Que autorizo os Serviços Médicos da prova, a praticarem qualquer cura de que necessite, estando ou não em condições de o 
solicitar; diante de suas exigências, comprometo-me a abandonar o teste se julgarem necessário para minha saúde. 
- Que vou usar permanentemente capacete (ciclistas), caso contrário SEREI EXPULSO DE LÁ 
TESTE DEPOIS DE REMOVER MINHAS COSTAS. 
- Que respeitarei o meio ambiente, os lugares naturais e não jogarei meu lixo no percurso. 
- Que os números de corrida são pessoais e intransmissíveis, abrangendo legalmente apenas o titular constante do referido 
número de corrida. 
9) Que todos os participantes autorizem a captação de imagens e vídeos durante o evento. tão chifre para venda 
posteriores às referidas obras, sem direito a qualquer compensação financeira. Além disso, como participante, declaro saber: 
REGULAMENTO DA PROVA ' Por meio desta carta e fazendo uso do meu direito de não realizar EXAME MÉDICO 
ANTERIORMENTE à prova, venho assumir as consequências sobre a minha saúde que possam advir da minha participação na 
prova, isentando o Organizador e Federação de qualquer tipo de responsabilidade que possa surgir por tal motivo" E NUNCA 
VOU SUPERAR O VEÍCULO QUE FALOU. 
 

  a  de  de 2023 
 

POR FAVOR, O PARTICIPANTE DEVE ASSINAR ABAIXO E ENTREGAR À ORGANIZAÇÃO NELE 
 
 
HORA DE COLETAR AS COSTAS. 


