
 

Challenge Extreme Monchique 2019 
 

Regulamento 
 

 

1) A prova é organizada pelo Clube BTT Monchique, sendo denominada de 

“Challenge Extreme Monchique 2019 (CEM 2019)”, e será realizado no dia 

23 de Junho de 2019. 

 

2) O CEM 2019 será uma prova guiada exclusivamente por GPS, com 

atribuição de tempos em função da ordem de chegada, classificações entre 

os participantes, cerimónias de pódio e atribuição de prémios. 

 

3) Inscrições: 

a) Valor das inscrições: 

a) CEM – €15.00; 

b) CEM + Almoço - €30.00; 

c) CEM + Seguro - €18.00 

d) CEM + Almoço + Seguro - €33.00; 

b) No valor da inscrição está incluído: 

a) Almoço (para os participantes que façam a inscrição com almoço); 

b) Placa frontal; 

c) Seguro de acidentes pessoais; 

d) Lembranças; 

e) Banhos;  

f) Abastecimentos durante o percurso; 

g) Contagem de tempos e classificações; 

h) Medalha de Finisher (para os participantes que cumpram todo o 

percurso); 

i) Track GPS: 

c) O valor do almoço para acompanhantes é de €15.00; 

d) O prazo limite para a inscrição são as 24h do dia 18 de Junho; 

e) As inscrições são limitadas a 100 participantes; 

f) Não serão aceites inscrições a menores de 18 anos. 

 



4) Participação: 

a)  Os ciclistas poderão envergar uma indumentária à sua escolha, não 

sendo permitida a nudez, ou o uso de chinelos / sandálias, assim como de 

outros acessórios que comprometam a segurança dos participantes. 

b)  Não é permitido o uso de equipamentos ou estruturas de cariz 

publicitário sem autorização da organização. 

c)  É obrigatório o uso de capacete de ciclismo homologado e 

devidamente colocado durante todo o percurso. 

d)  Os participantes são responsáveis pela sua própria inscrição e 

participação no CEM 2019, sabendo que o ciclismo é uma atividade 

desportiva que não é isenta de riscos, sendo recomendável a realização 

prévia de um exame médico adequado.  

e)  Toda a conduta considerada anti-desportiva e/ou anti-ambiental 

implicará a exclusão do infractor e a impossibilidade de se inscrever em 

futuras edições do evento. 

 

5) Seguro: 

a) Todos os participantes serão obrigados a ter seguro, seja ele da 

prova, da UVP/FPC, da FPCUB ou seguro pessoal; 

b) Caso não tenha seguro próprio terá de optar por uma inscrição com 

seguro; 

c) Caso o participante seja federado na UVP/FPC, sócio da FPCUB ou 

tenha seguro pessoal deverá indicar o n.º de federado/sócio ou a apólice.  

d) A falsa indicação do n.º de federado/sócio ou apólice implica que o 

participante será responsabilizado por qualquer acidente que lhe possa 

acontecer ou possa vir provocar no decorrer do evento, não podendo a 

organização ser responsabilizada. 

e) Seguro de Acidentes Pessoais contratado para o evento, da companhia 

Fidelidade, tem as coberturas abaixo descritas: 

 Morte e Invalidez Permanente por Acidente - 28.043,00 €  

 Despesas de Tratamento - 5.000,00 € 

 Despesas de Funeral e repatriamento - 2.700,00 €  

 O Seguro tem a franquia de 60,00 € em despesas de tratamento 

f) Qualquer acidente que ocorra durante o percurso é da 

responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco 

coberto pelo seguro. Este seguro cobre os riscos resultantes do 

acidente sofrido durante a actividade. 

 



6) Meios de inscrição: 

     a) No site www.apedalar.com 

 

7) Horário: 

a) 7h30 abertura do secretariado na Piscina Municipal de Monchique; 

b) 8h30 encerramento do secretariado; 

c) 8h45 briefing; 

d) 9h00 partida; 

e) 19h00 encerramento da zona de meta. 

f) O percurso encerrará nas Zonas de Abastecimento nos seguintes 

horários: 

ZA 1 – km 25.7 – 11h34m 

ZA 2 – km 46.5 – 13h39m 

ZA 3 – km 68.8 – 15h52m 

ZA 4 – km 84.2 – 17h25m 

 

8) Percurso:  

a)  O CEM 2019 terá um percurso com cerca de 100km, com partida e 

chegada na Piscina Municipal de Monchique; 

b)  O percurso está aberto à passagem de outro tipo de veículos e 

pedestres, pelo que todos os participantes devem obedecer às regras de 

circulação em vias públicas e ao Código da Estrada; 

c)  Os participantes deverão ter especial atenção nos cruzamentos de 

vias de trânsito, em especial na travessia de zonas com maior circulação 

automóvel, apesar de nestas vias estarem membros da organização; 

d)  A travessia de vias de trânsito e zonas perigosas estarão assinaladas 

no track GPS que será enviado aos participantes; 

e)  O track GPS será enviado a todos os participantes, devidamente 

inscritos, até às 24 h do dia 21 de Junho (sexta-feira). 

 

9) Controlo do percurso: 

a) Ao longo do percurso existirão vários pontos de controlo (PC), 

desconhecidos dos participantes, onde se encontram membros da 

organização devidamente identificados, em que os participantes deverão 

parar para a picagem do frontal. 

b) Na zona de meta será conferida a picagem dos frontais; 

c) A organização poderá exigir os dispositivos GPS aos participantes 

para download e verificação de cumprimento do percurso. 



10) Classificações e prémios: 

a) Existirão troféus ou medalhas para os 3 primeiros classificados de 

cada escalão; 

b) A cerimónia de pódio será no local do almoço em hora a anunciar. 

 

11) Escalões: 

a) Escalão A masculino – 18 aos 35 anos; 

b) Escalão A feminino – 18 aos 35 anos; 

c) Escalão B masculino – 36 aos 50 anos; 

d) Escalão B feminino – mais de 36 anos; 

e) Escalão C masculino – mais de 51 anos; 

f) Para definição do escalão conta a idade na data do CEM 2019. 

 

12) Abastecimentos: 

Existirão 4 abastecimentos (ZA) ao longo do percurso e vários pontos de 

água. 

 

13) Todos os participantes serão identificados com um frontal, fornecido 

pela organização, no qual estará o número de telemóvel da organização. 

O frontal deve estar sempre visível na dianteira da bicicleta. 

 

14) Direitos de Imagem: 

a)  A inscrição no CEM 2019 e a consequente aceitação deste 

regulamento implica obrigatoriamente a autorização dos participantes 

para que a organização possa efetuar o registo videográfico, fotográfico 

ou outro da totalidade ou parte da atividade, com vista à sua divulgação 

e promoção em todos os suportes (televisão, rádio, imprensa, internet, 

cartazes, cartões, folhetos, etc.). 

b)  Os participantes no CEM 2019 aceitam ceder todos os direitos de 

imagem relativos à exploração comercial e publicitária dos registos 

acima referidos, sem direito a receberem qualquer compensação 

económica por parte da organização 

 

15) Ao efetuar e validar a inscrição no CEM 2019, os participantes 

assumem o conhecimento e a aceitação sem reservas deste regulamento, 

renunciando a qualquer procedimento legal contra a organização na 

sequência da sua participação.  

 



16) Os casos omissos serão resolvidos pela organização. 

 

17) A organização reserva-se ao direito de alteração do presente 

regulamento para bom funcionamento do CEM 2019.  
 

 

 

 

        A Organização 


