REGULAMENTO “II RIPENABIKE”

Art.1º- INTRODUÇÃO
- O RIPENABIKE CLUBE, com a colaboração da Câmara Municipal de Ribeira
de Pena, a junta de freguesia de Santa Marinha, a União de Freguesias de Salvador e
Santo Aleixo e da PENATITUDE, vão realizar no dia 27 de maio de 2018, pelas 10h00
horas, o evento denominado “II RIPENABIKE”, inserido na TAÇA REGIONAL DE
MARATONAS XCM da ARCVR. Trata-se de uma prova aberta, licenciada pela ARCVR
e FPC e aberta a participantes de ambos os sexos.
Art.2º- PERCURSO
- O “II RIPENABIKE” terá dois percursos:
MARATONA ~75km;
MARATONA CURTA/MEIA MARATONA ~53Km
- O percurso decorrerá em caminhos rurais, trilhos e estradas da União de
freguesias de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega, da freguesia de Santa Marinha
e freguesia de Canedo, estando o percurso aberto 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, respeitando o código da estrada. Cada atleta é responsável pelo
seu ritmo, havendo o registo de tempos da chegada dos atletas para efeitos da pontuação da

TAÇA REGIONAL DE MARATONAS XCM da ARCVR. Esses tempos são da
responsabilidade dos comissários da Associação de Ciclismo de Vila Real

Art.3º- INSCRIÇÕES
- Cada inscrição inclui:
1. Bidon Ripenabike

2. Abastecimentos (líquidos e sólidos)
3. Local para lavagem das bicicletas
4. Banhos (balneários do gimnodesportivo)
5. Almoço (mediante inscrição)
- Taxas de Inscrição
1. Federados sem almoço - 8€
2. Federados com almoço - 15€
3. Não Federados sem almoço - 10€
4. Não Federados com almoço - 17€
5. Acompanhantes - almoço - 8€

- A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo pois ser utilizada por outra
pessoa e no caso de impossibilidade de participação, não se procederá à sua devolução.
- Os menores de 18 anos, terão de apresentar um termo de responsabilidade
devidamente preenchido e assinado pelo encarregado de educação.
- As inscrições encerrar-se-ão IMPRETERIVELMENTE no dia 24 de Maio, 5ª
feira anterior ao evento, às 23.59 horas e deverão ser efetuadas através do site:
http://ripenabikeclube.webnode.pt/
- As inscrições serão válidas apenas após confirmação de pagamento.
- O pagamento deve ser efetuado por transferência bancária para:
NIB PT50 0035 0693 00015263 230 46

- Ao efetuar o pagamento deverá indicar na descrição da transferência o nome e
enviar para o e-mail: ripenabikeclube@gmail.com, o comprovativo de pagamento.
- Aos participantes não inscritos na TAÇA REGIONAL DE MARATONAS XCM
da ARCVR será atribuído uma placa identificativa (frontal) que deverá colocar na parte
frontal da bicicleta.

Art.4º- SECRETARIADO
- O local do Secretariado será no Gimnodesportivo de Ribeira de Pena e estará
aberto no dia 26 de maio, sábado, das 20 às 23 horas e no dia 27 de maio (dia da prova),
domingo, das 8.00h às 9.30h.
- A partida será nas imediações do Gimnodesportivo de Ribeira de Pena às 10.00h.
Art.5º- DIREITOS DE IMAGEM
- Ao fazerem a inscrição no “II RIPENABIKE” todos os participantes cedem ao
RIPENABIKE CLUBE todos os direitos de imagem captados durante o evento.

Art.6º- DEVERES AMBIENTAIS E SOCIAIS
- Não danificar áreas privadas ou cultivadas e ter uma atitude ecológica, não
deitando embalagens, garrafas e outros detritos para o chão – serão colocados sacos para
recolha.
- Auxiliar qualquer praticante em caso de acidente, desde que as circunstâncias o
exijam.
- Os participantes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se junto
da berma do caminho e, em locais estreitos, dar passagem quando se aproximar um atleta
mais rápido.
- Os atletas que se preparem para ultrapassar deverão dar indicação vocal da sua
passagem e ter os necessários cuidados para não provocar acidentes.
Art.7º- ACESSÓRIOS
- Todos os betetistas encontrarão durante o percurso marcações horizontais,
verticais e fitas identificadoras de orientação e terão o apoio de elementos do
RIPENABIKE CLUBE, dos Bombeiros Voluntários de Ribeira de Pena, colaboradores
devidamente identificados e veículos da organização.

- Em locais pré-determinados pela organização, haverá zonas de abastecimento
sólido e líquido.
- No final do evento os betetistas terão acesso a um local para lavagem das
bicicletas e aos balneários do Gimnodesportivo de Ribeira de Pena para banhos.
- No final, aos inscritos previamente, será fornecido um almoço em local a definir.
Art.8º- CASOS OMISSOS/RECLAMAÇÕES
- Todos os casos omissos ao presente regulamento da prova serão resolvidos pelos
diretores de serviço.
- À organização, reserva-se o direito de modificar ou trocar tudo que seja relativo
a regulamentos, percursos, etc., se por causas de força maior tal seja necessário.
- Possíveis reclamações terão de ser entregues no Secretariado.
- O mero feito da inscrição no “II RIPENABIKE”, que se realizará no dia 27 de
Maio de 2018, leva consigo a aceitação do presente regulamento.

