SUBIDA À ERMIDA
24 AGOSTO 2019

REGULAMENTO
ARTIGO 1. ORGANIZAÇÃO
1.1) A prova “Subida à Ermida” é organizada pela Casa De Cultura De Vidago, é uma prova regional, inserida na vertente
ciclismo para todos e disputa-se em conformidade com os regulamentos de provas abertas da UVP-FPC.

1.2) A prova “Subida à Ermida” realiza-se no dia 24 AGOSTO de 2019, com início às 20H.

ARTIGO 2. PROVA
2.1) Tipo de Prova

A prova está inscrita no calendário regional da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real. É uma prova aberta, à
participação de atletas federados com licença de competição e ciclismo para todos (CPT) emitidos pela Federação Portuguesa
de Ciclismo – UVP ou Outra filiada na UCI e participantes não federados. A prova é pontuável para o campeonato regional
de rampa e o apuramento de pontos será de acordo com o regulamento particular da Associação Regional de Ciclismo de
Vila Real que pode ser consultado em www.arcvr.com
A prova “Subida à Ermida”, consiste na “escalada” em bicicleta da Rua da Ermida sita em Vidago, em contra relógio (CRI).

2.2) Classes, Escalões, Idades e Frontal/Dorsal
Classes

Federados (competição
Cicloturistas Betetistas
Não Federados (+17 nos)

Escalões

Idades

Cadetes

15 - 16 anos

Juniores

17 - 18 anos

Sub 23 / Elites

19 - 29 anos

Master 30

30 - 39 anos

Master 40

40 - 49 anos

Master 50

50 - 59 anos

Femininos

+ 17 anos

ARTIGO 3. ORDEM DE PARTIDA
3.1) A ordem de partida e o horário de saída serão publicadas online no website www.subidaermida.com e será afixada no
secretariado no dia da prova.

3.2) Cada subida, será disputada com a partida conjunta de dois atletas (não sendo obrigatório pertencerem à mesma classe).
3.3) Poderá fazer-se duas subidas, (a segunda subida é facultativa), sempre pela mesma ordem e contará sempre o melhor tempo
para apuramento final.

3.4) Nas classes: Sub23/Elites, M30, M40 e M50, se existirem 15 ou mais atletas inscritos, os 4 melhores tempos serão
apurados para as meias-finais e finais respetivas.
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a) Cada fase eliminatória será disputada com partida conjunta e simultânea de dois atletas.
b) Os vencedores de cada meia-final disputarão a final respetivamente, havendo também lugar à realização de uma
final “B”, entre os semifinalistas vencidos, para apuramento do 3º lugar.

c) As eliminatórias serão disputadas pela seguinte ordem.
MEIA-FINAL I
MEIA-FINAL II
FINAL “B”
FINAL

1º CLASSIFICADO CRI
2º CLASSIFICADO CRI
2º CLASSIFICADO MEIA-FINAL I
VENCEDOR MEIA-FINAL I

VS
VS
VS
VS

4º CLASSIFICADO CRI
3º CLASSIFICADO CRI
2º CLASSIFICADO MEIA-FINAL II
VENCEDOR MEIA-FINAL II

d) Se as classes referidas tiverem de menos de 12 atletas inscritos, irá fazer -se apenas a realização de Final entre
os dois primeiros classificados com o melhor tempo.
FINAL

1º CLASSIFICADO

VS

2º CLASSIFICADO

e) Em caso de desistência ou impossibilidade de participação nas eliminatórias de um dos melhores classificados

no CRI, será substituído nas eliminatórias respetivas pelo atleta que tenha obtido o tempo imediatamente superior
no CRI.

ARTIGO 4. CONTROLO DE TEMPOS
4.1) A todos os participantes será entregue uma placa frontal/dorsal donde consta o respetivo número, para colocação na
sua bicicleta ou dorso.

4.2) Cada placa contém um chip para identificação eletrónica de tempos.
4.3) A placa frontal/dorsal e o chip são equipamentos pessoais e intransmissíveis, não sendo permitido o uso por outra
pessoa.

4.4) O chip não deve ser removido da posição na qual se encontra.

ARTIGO 5. INSCRIÇÕES E TAXAS
5.1). As inscrições na prova serão feitas no site ou www.subidaermida.com até ao dia 22 AGOSTO às 23:59H.
5.2) A inscrição só será considerada válida após o pagamento da mesma.
5.4) Em caso de desistência, não será devolvida qualquer quantia aos desistentes.
5.5) A inscrição de menores de idade é apenas possível mediante o preenchimento do Termo de Responsabilidade, onde
algum adulto assume oficialmente a responsabilidade pela participação do menor de idade.

5.6) A taxa de inscrição na prova é de:
•..Atleta Federado: 05 Euros
•..Atleta Não Federado: 07 Euros
•..Sócios Casa de Cultura de Vidago: Grátis
Inclui o Kit de participante, composto por:
•..Frontal/Dorsal numerado
•..Pack de Águas
•..Barras energéticas
•..Seguro desportivo
•..Certificado Digital
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•..Abastecimento de água
•..Senhas para refeição convívio (no final da prova e depois da entrega de prémios)
•..Outros brindes

ARTIGO 6. SECRETARIADO
O secretariado de acolhimento para entrega de Kit de participante, realiza-se no dia 24 AGOSTO das 17H30 às 19H00 no
local da prova.

ARTIGO 07. CERIMÓNIA PROTOCOLAR E ENTREGA DE PRÉMIOS
7.1) A participação nas cerimónias protocolares é obrigatória.
7.2) A não presença por parte dos atletas na cerimónia protocolar implica a desclassificação e perda de pontos para o Troféu
de Rampa, salvo situações devidamente justificadas pelos atletas e aceites pela organização.

7.3) Os Atletas comtemplados na cerimónia protocolar deverão obrigatoriamente envergar o equipamento de competição das
suas equipas e usar sapatos de competição ou sapato desportivo tipo sapatilha (ténis). É proibido o uso de chinelos.

7.4) Serão entregues os seguintes prémios:
Record da Prova
Equipa Mais Representativa

Troféu + Fim de semana no Primavera Perfume Hotel - VIDAGO
1 Presunto – O Meu Super - Vidago

CLASSES
Geral

PRÉMIOS
1º Classificado / Troféu
2º Classificado / Troféu
3ª Classificado / Troféu

Cadetes

1º Classificado / Troféu
2º Classificado / Troféu
3º Classificado / Troféu

Juniores

1º Classificado / Troféu
2º Classificado / Troféu
3º Classificado / Troféu

Sub23 / Elites

1º Classificado / Troféu + 50 Euros
2º Classificado / Troféu + Garrafa Vinho “Quinta de Arcossó”
3º Classificado / Troféu + Garrafa Vinho “Quinta de Arcossó”

Master 30

1º Classificado / Troféu + 50 Euros
2º Classificado / Troféu + Garrafa Vinho “Quinta de Arcossó”
3º Classificado / Troféu + Garrafa Vinho “Quinta de Arcossó”

Master 40

1º Classificado / Troféu + 50 Euros
2º Classificado / Troféu + Garrafa Vinho “Quinta de Arcossó”
3º Classificado / Troféu + Garrafa Vinho “Quinta de Arcossó”

Master 50

1º Classificado / Troféu + 50 Euros
2º Classificado / Troféu + Garrafa Vinho “Quinta de Arcossó”
3º Classificado / Troféu + Garrafa Vinho Quinta de Arcossó

Geral Femininos

1ª Classificada / Troféu + 50 Euros
2ª Classificada / Troféu + Garrafa Vinho “Quinta de Arcossó”
3ª Classificada / Troféu + Garrafa Vinho “Quinta de Arcossó”

7.5) Todos os participantes recebem certificado digital com o tempo obtido.
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ARTIGO 08. VESTIÁRIOS, DUCHES E CASAS DE BANHO
Os vestiários, os duches e as casas de banho estão localizados em Gimnodesportivo da Casa do Povo de Vidago.

ARTIGO 09. SANÇÕES
As infrações ao presente regulamento podem ser detetadas e comunicadas pelos membros da organização que enquadram
a prova, cabendo a decisão final quanto às sanções a aplicar aos atletas em causa. Sanções que podem ser aplicadas:
a) Exclusão do evento, sem direito a classificação nem diploma;
b) Inclusão do nome na lista de atletas sancionados, a publicar posteriormente à prova;
c) Impedimento de participar em edições posteriores da prova;
d) Sanções impostas pelas autoridades policiais que enquadram a prova, caso as infrações sejam detetadas pelas
autoridades e as mesmas considerem ser merecedoras de sanção.

ARTIGO 10. DIREITOS DE IMAGEM E PROTEÇÃO DE DADOS
10.1) A inscrição na prova e a consequente aceitação deste regulamento implica obrigatoriamente a autorização do

participante para que a organização possa efetuar a gravação total ou parcial da sua participação, podendo utilizar essas
imagens livremente para a divulgação e promoção da prova em todos os suportes (televisão, rádio, imprensa, internet,
cartazes, cartões e flyers, fotos e vídeos). Cede assim todos os direitos de imagem relativos à exploração comercial e
publicitária desses registos, sem direito a receber qualquer compensação económica por parte da organização.

10.2) A organização da “Subida à Ermida” respeita integralmente a lei de proteção de dados, atualmente em vigor. Os

atletas assumem o conhecimento e autorizam a introdução e o tratamento dos seus dados pessoais nos ficheiros da Casa de
Cultura de Vidago, organizadora da prova, para a sua utilização no desenvolvimento, gestão administrativa e outras
atividades. A politica de privacidade permite, no entanto que qualquer atleta possa solicitar a alteração ou remoção dos seus
dados, mediante um pedido efetuado por e-mail para: ccvidago@gmail.com.

ARTIGO 11. OUTROS
11.1) Todos os participantes vão estar abrangidos por um seguro da prova.
11.2) É obrigatório o uso de capacete homologado e/ou outras proteções individuais que sejam adequadas à prova.
11.3) Não é permitido circular no percurso em sentido inverso ao da prova, sob pena de desclassificação.
11.4) A organização não se responsabiliza por qualquer extravio ou avaria que possam afetar as bicicletas ou outros
equipamentos dos participantes. O participante iliba a organização da responsabilidade por qualquer perca ou deterioração
de objetos pessoais, em qualquer circunstância.

11.5) Motivos de força maior podem obrigar a organização a suspender e adiar a prova, nesta situação não poderão ser
exigidas responsabilidades à organização, não tendo esta a obrigação de compensar economicamente ou de qualquer outra
maneira nenhum atleta ou qualquer pessoa ou entidade por este facto.

11.6) Ao efetuar e validar a inscrição na “Subida à Ermida”, os participantes assumem o conhecimento e a aceitação sem
reservas deste regulamento, renunciando a qualquer procedimento legal contra a organização, derivada da sua participação
na prova.

11.7) A Associação Regional de Ciclismo de Vila Real, nomeará 1 ou 2 comissários no dia da prova, que faram cumprir os
regulamentos e classificações finais do torneio de rampa.
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ARTIGO 12. CONTACTOS
Casa de Cultura de Vidago
Largo da Praça Nº 14
5425-328 Vidago
TLF: 276 908 256
TLM: 962 184 679 | 962 184 682 – José Correia | Mário Correia
EMAIL ccvidago@gmail.com | ccv.cultural@gmail.com
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