Regulamento “1º Tributo a Tiago Peixoto”
Artigo Introdutório
A prova “1º Tributo a Tiago Peixoto” é organizada por um grupo de amigos do Tiago em
conjunto com o Centro de Cultura e Desporto de Caxarias (C.C.D.C.)
O “1º Tributo a Tiago Peixoto” é um evento integrado no programa do XII Festival de
Sopas de Caxarias do Centro de Cultura e Desporto de Caxarias.

Artigo 1º - Organização
1. O grupo de amigos, enquanto entidade organizadora desta homenagem, define como
principal objetivo promover, estimular e incentivar a utilização da bicicleta como meio de
transporte alternativo, não poluente, saudável e como instrumento lúdico – desportivo que
permite o contacto com a natureza. Bem como sensibilizar os ciclistas e os condutores de
automóveis para o civismo, direitos e deveres na partilha das rodovias.

Artigo 2º - Participantes
1. O “1º Tributo a Tiago Peixoto” está aberta a todos os indivíduos, não sendo necessária
qualquer tipo de licença desportiva.
2. Os atletas podem inscrever-se individualmente nos seguintes escalões:
Escalão JUNIORES: idades inferiores a 18 anos;
Escalão SUB23/ELITES: idades compreendidas entre os 19 e 29 anos;
Escalão Veteranos A: idades compreendidas entre os 30 e 39 anos;
Escalão Veteranos B: idades compreendidas entre os 40 e 49 anos;
Escalão Veteranos C: mais de 50 anos;
Escalão FEMININOS: compreende todos os elementos do sexo feminino;
Todos os atletas com menos de 18 anos terão de se fazer acompanhar por um termo de
responsabilidade devidamente assinado pelo Encarregado de Educação, assim como cópia do
Cartão de Cidadão. O termo de responsabilidade encontra-se online no site:
http://www.trilhoperdido.com/evento/Tributo-a-Tiago-Peixoto

Artigo 3º - Inscrições
1. Os atletas que desejam participar no “1º Tributo a Tiago Peixoto” deverão inscrever-se
online a partir do site: http://www.trilhoperdido.com/evento/Tributo-a-Tiago-Peixoto
2. As inscrições devem ser acompanhadas da taxa de 10€ cada, para os participantes do
Passeio de bicicleta ou Raid. Para os participantes da Caminhada a taxa será de 7€.
3. A taxa referida inclui o valor da inscrição, dorsal, chip, seguro, trofeus, banhos, reforço no
percurso (água e fruta) e kit de entrada para almoço no XII Festival de Sopas do C.C.D.C.,
bem com lavagem das bicicletas.
4. A data limite para pagamento e aceitação de inscrições será até ás 24h do dia 11 de Junho
de 2017, ou logo que seja atingido o numero de 400 atletas confirmados.
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Alertamos que o valor da inscrição não será devolvido, com exceção dos cancelamentos
de inscrições com uma antecedência de 15 dias ao dia da prova. Qualquer pedido de devolução
do valor da inscrição feito após esta data não será sido em conta.

Artigo 4º - Percurso
1. O percurso do Passeio terá aproximadamente 20km, em trilhos próximo do campo
desportivo de Caxarias, composto por diversos estradões e single-tracks em terra batida,
com muitas zonas de floresta verde e fechada. O grau de dificuldade físico e técnico será
fácil.
2. O percurso do Raid terá aproximadamente 40km, em trilhos próximo do campo desportivo
floresta da zona a norte da freguesia de Caxarias e Urqueira. Este é composto por diversos
estradões e single-tracks em terra batida, com muitas zonas de floresta verde e fechada. O
grau de dificuldade físico e técnico será médio.
3. O percurso do Passeio Pedestre terá aproximadamente 8km, em trilhos próximo do campo
desportivo de Caxarias, composto por diversos estradões e single-tracks em terra batida,
com muitas zonas de floresta verde e fechada. O grau de dificuldade físico será fácil.

Artigo 5º - Jurisdição
1. Todos os participantes, ao fazerem a sua inscrição, aderem, sem restrições ao presente
regulamento.
2. Todas as dúvidas sobre a interpretação do regulamento e demais casos relacionados com
“1º Tributo a Tiago Peixoto” serão analisados e decididos pela entidade organizadora.
3. A organização do “1º Tributo a Tiago Peixoto” reserva-se no direito de aplicar sanções, que
poderão ir até à desclassificação ou exclusão do evento, a qualquer atleta que não respeite
o presente regulamento, ou que por qualquer forma prejudique o bom nome e imagem ou
prestigio do “1º Tributo a Tiago Peixoto”. Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada
à entidade organizadora por eventuais prejuízos que de uma decisão deste tipo possa advir.

Artigo 6º - Identificação
1. Ao inscreverem-se no “1º Tributo a Tiago Peixoto” é atribuído aos concorrentes um número
de dorsal que os atletas ficam obrigados a fixar na frente da bicicleta. Este dorsal é
intransmissível.

Artigo 7º - Publicidade e Imagem
1. Os concorrentes são livres de captar imagens fotográficas e vídeo do evento.
2. Os concorrentes podem afixar no seu vestuário pessoal, na bicicleta e capacete, qualquer
inscrição publicitária de marcas produtos ou empresas.
3. A organização do “1º Tributo a Tiago Peixoto”, respetivos patrocinadores e as entidades que
colaboram na organização deste evento, reservam o direito de utilizar livremente em todos
os países e sob todas as formas a participação dos concorrentes assim como os resultados
obtidos.
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4. O “1º Tributo a Tiago Peixoto” pode ser gravado em vídeo e/ou fotografada pela organização
do evento e jornalistas para posterior difusão nos meios tidos como oportunos.
5. Os atletas que tiverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem, deveram notificar a
organização. Caso contrário, estarão automaticamente a autorizar o uso da sua imagem.

Artigo 8º - Programa
1. Dia 17 de Junho de 2017
15h00 – Abertura do secretariado na sede do Centro de Cultura e Desporto de Caxarias;
19h30 – Fecho do secretariado;
2. Dia 18 de Junho de 2017
07h30 – Abertura do secretariado;
09h00 – Inauguração da pedra em memória do Tiago;
09h15 – Minuto de silêncio e início da prova;
12h30 – Início do XII Festival de Sopas de Caxarias;
13h00 – Entrega de prémios (após chegada dos atletas premiados);
Artigo 9º - Controlo de tempos e classificação final
1. O controlo de tempo e classificação será registado pelo dorsal/chip colocado na frente da
bicicleta.
2. Durante o percurso haverá controladores a verificar a passagem pelos locais aleatoriamente
escolhidos para a certificação de que todos cumpriram o percurso na totalidade.
3. O “1º Tributo a Tiago Peixoto” terá uma linha de meta onde será tirado o tempo de meta
para o efeito de desempate.
4. O “1º Tributo a Tiago Peixoto” terá uma classificação final a ser afixada pelo Trilho Perdido.

Artigo 10º - Comportamento
1. Os atletas que seguem montados na bicicleta terão precedência sobre os atletas que levem
a bicicleta à mão. Os atletas que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se junto
à berma direita e nunca bloquear.
2. Os atletas que se preparam para ultrapassar deverão dar a indicação vocal da sua passagem
(“esquerda”), o atleta que ultrapassa deverá ter os cuidados necessários para não provocar
acidente.
3. A utilização de atalhos ou a saída do percurso num ponto e a entrada noutro ponto distinto
leva à desclassificação do atleta.
Artigo 11º - Equipamento
1. Cada participante deverá levar capacete, homologado para a prática de ciclismo e colocado
corretamente. Caso um participante se desloque no percurso com o capacete mal colocado
poderá ser parado pela Entidade Organizadora e obrigado a colocar o capacete
corretamente. Os atletas que se desloquem a pé pelo percurso deverão ter sempre o
capacete colocado.
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2. Cada participante é responsável pela utilização de roupa e outro equipamento, adequado
às condições meteorológicas previstas para o local.

Artigo 12º - Abastecimento
3. A organização colocará dois pontos de abastecimento ao longo do percurso, os quais terão
sempre água e fruta.
4. Os atletas podem ter abastecimento próprio que entendam como oportuno para o “1º
Tributo a Tiago Peixoto”.
Artigo 13º - Prémios
1. Serão entregues três troféus para os três primeiros Classificados da Geral na categoria
masculina e feminina. Serão atribuídos prémios aos três primeiros em cada escalão
masculino. Serão entregues cinco prémios a atletas do Raid. A atribuição dos prémios de
melhor equipa é baseada no somatório dos resultados dos quatro primeiros atletas de cada
equipa sendo que o somatório de menor valor permite encontrar as três melhores equipas.
Classificação Raid
Escalões
Geral
Juniores
Sub-23/Elites
Veteranos A
Veteranos B
Veteranos C

Masculinos
1º, 2º, 3º
1º, 2º, 3º
1º, 2º, 3º
1º, 2º, 3º
1º, 2º, 3º
1º, 2º, 3º

Feminino
1º, 2º, 3º
-

Prémios
Maior Equipa
Melhor Equipa
Atleta Mais Jovem
Atleta Menos Jovem

1º, 2º, 3º
1º, 2º, 3º
1º
1º

2. Os prémios são pessoais e intransmissíveis e só serão entregues aos concorrentes que se
apresentem pessoalmente na cerimónia de distribuição.
3. Aos premiados que não estejam presentes nestas cerimónias pedimos que entrem em
contacto com a Entidade Organizadora para posteriormente definirmos a entrega do
respetivo troféu.
4. Os primeiros classificados de cada categoria deverão estar presentes para a cerimónia de
entrega de troféus e respeitar todas as regras e procedimentos referentes ao mesmo.
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Artigo 14º - Concentração e Localização da Prova
1. A concentração dos atletas será no Campo Desportivo de Caxarias.
2. Após a realização da prova, os atletas poderão usufruir dos balneários para os banhos. Os
banhos serão no Gimnodesportivo junto ao campo desportivo, como representado no
esquema seguinte.
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