Passeio de Cicloturismo “XI BIKE TOUR FAMALICÃO JOANE”
30 de setembro 2018 – 11H30

1. O Passeio de Cicloturismo “XI BIKE TOUR FAMALICÃO JOANE” é uma organização da
Associação Teatro Construção (ATC), com o apoio da Câmara Municipal De Vila Nova De
Famalicão.
2. Este passeio realiza-se no dia 30 de setembro de 2018, estando aberto à participação de
populares e federados. A participação é aberta exclusivamente a maiores de 12 anos em
ambos os sexos.
3. As inscrições devem ser enviadas para:
Associação Teatro Construção
Rua Dr. Agostinho Fernandes nº 113
4770-260 Joane
Telefone: 252 099 140;
E-mail: desporto@atc.pt
www.atc.pt
www.famalicaojoane.pt
As inscrições só serão consideradas válidas mediante o respectivo pagamento.
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES: 18/09/2018
NÃO SERÃO ACEITES INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA.
4. A partida será às 11H30 na Av. Marechal Humberto Delgado (junto ao LIDL).

5. O percurso tem a extensão de aproximadamente 12 Km. Partida junto ao LIDL na Av.
Marechal Humberto Delgado (Direcção Braga) até à Rotunda Bernardino Machado, virar à
direita para a Estrada Nacional 206 (direção Guimarães), Estrada Nacional 206 (passagem
por Gavião, Vale S. Martinho, Requião, Vermoim, Pousada de Saramagos), até Joane, na
escola do 1º ciclo de Mato da Senra à esquerda, Rua de Santo Amaro (direcção Capela de S.
Amaro) – Largo de S. Bento, à direita (direção largo 3 de Julho, largo da feira), Rua de S.
Bento até ao Cruzeiro, à direita, Avenida 25 de Abril (META).
6. Os cicloturistas participantes neste evento devem apresentar-se devidamente equipados,
sendo obrigatório o uso de capacete.
7. A organização subscreveu uma apólice de seguro de acidentes pessoais.
8. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ou infracção cometida ao Código
da Estrada por parte de qualquer participante, sendo da inteira responsabilidade do
potencial infractor (ou do próprio, se for o caso), qualquer situação de gravidade ocorrida na
prova.
9. No “XI BIKE TOUR FAMALICÃO JOANE” não haverá qualquer tipo de classificação.
10. Não serão permitidas viaturas de apoio, para além das da organização.
11. Todos os participantes devem acatar as indicações das forças policiais (GNR) e dos
membros da organização, sob pena de serem automaticamente excluídos do Passeio.
12. Todos os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela organização, da
qual não haverá apelo.

Vila de Joane, 20 de Junho 2018
A Organização

