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REGULAMENTO OFICIAL

TAVIRA BIKE RACE
2019
Evento: VI BTT URBANO NOCTURNO
Localização: Tavira, Distrito de Faro
Data: 15 de Junho de 2019
Tipologia de prova: Circuito fechado ±4,5Km
Organização: CBTT Clube Bike Team Tavira
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Comissão Geral
O evento será gerido por uma Comissão Geral que irá acompanhar o processo
organizacional até à data e durante a realização da prova. Para os devidos efeitos a
Comissão Geral é constituída por uma Comissão Organizadora.
Comissão Organizadora:
- Diretor da prova: Pedro Nascimento
- Coordenador de Patrocínios, Comunicação, Imagem e Publicidade: Antonieta Azevedo
- Coordenador da Cerimónia Protocolar, Resultados e Animação: Fernando Viegas
- Coordenador do Secretariado: Telma Brito/Tânia Adriano
- Coordenador do Circuito, Segurança e Montagem: Rui Viegas
- Coordenador das Zonas de Abastecimento e Assistência Técnica: Ana Rodrigues/André
Oliveira
- Coordenador dos Voluntários e Staff: Henrique Lopes/Carlos Oliveira
- Coordenador da Assistência Médica: Cruz Vermelha Portuguesa
- Responsável da Empresa de Cronometragem: Luís Rocha / CronoSport
- Comentador & Speaker: Luís Santos
- DJ & Animador: Dj (por definir)
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Artigo 1º - Organização
1. O Clube Bike Team Tavira criou e organiza uma concentração de ciclismo na vertente
BTT, para a realização de uma prova aberta a todos os participantes maiores de 16
anos e sem limitações físicas, denominada “TAVIRA BIKE RACE 2019” onde a
participação tem um custo de 15 €uros, para as inscrições de 15 de Abril a 31 Maio e
de 20 €uros para as inscrições de 1 a 8 Junho. Esta regerá pelo Regulamento
Desportivo e Técnico aplicáveis pelo presente e por toda e qualquer outra
regulamentação ou interpretação publicada pela organização como adenda ao
regulamento e publicada até 3 dias antes da prova.
Artigo 2º - Percurso
1. O evento terá um só percurso de aproximadamente 4,5 Km. Não terá qualquer carácter
competitivo (oficial), contudo serão atribuídos tempos e ordem de classificação, com
atribuição de prémios para os 3 primeiros por categoria.
2. O “TAVIRA BIKE RACE 2019” desenrolar-se-á num circuito fechado, no perímetro
urbano da cidade de Tavira, percorrendo a zona histórica como o seu Castelo e a
travessia da ponte romana que separa o Rio Séqua do Rio Gilão.
Artigo 3º - Participantes
1. A prova é livre e aberta a todos os indivíduos, não sendo necessária licença desportiva
da Federação Portuguesa de Ciclismo ou outra.
2. Só poderão participar indivíduos com idade igual ou superior a 16 anos (à data
da prova). As inscrições de menores de idade (dos 16 aos 18 anos) só são
consideradas aceites desde que acompanhadas por um termo de
responsabilidade/declaração assinada pelo encarregado de educação e
acompanhada de uma cópia do Cartão de Cidadão do responsável.
3. A prova “TAVIRA BIKE RACE 2019” compreenderá a existência de uma classificação
por categorias, sendo premiados os 3 primeiros atletas de cada categoria.
CATEGORIAS*
- Masculinos Elites (16 aos 29 anos)
- Masculinos Masters (30 aos 39 anos)
- Masculinos Veteranos (+ 40 anos)
- Femininos Elites (16 aos 29 anos)
- Femininos Masters (30 aos 39 anos)
- Femininos Veteranas (+ 40 anos)
* Cada categoria terá uma cor correspondente à faixa etária.
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4. Para levantar o dorsal necessitam de apresentar o documento de identificação
de cada um dos participantes.
5. Os participantes obrigam-se a afixar na frente da bicicleta a placa de identificação
(frontal/dorsal), que deve estar visível ao longo da prova. O chip de cronometragem é
colocado no frontal.
6. Em caso de desistência deve dirigir-se à organização a fim de dar essa informação, a
um dos elementos do STAFF da empresa contratada.
7. É permitido a utilização de bicicletas elétricas que não exclusivamente a força física
do próprio utilizador, contudo, não haverá lugar a classificação ou atribuição de
prémios no pódio, tendo apenas direito aos tempos de prova.
8. Ao longo do percurso existirão diversos postos de controlo com localização
desconhecida dos participantes. Só será atribuído tempo de prova desde que realizem
todos os postos de controlo.

Artigo 4º - Inscrições
1. O método de inscrição para a prova “TAVIRA BIKE RACE 2019” é único em
WWW.CRONOSPORT.PT. Os participantes só serão considerados inscritos após
pagamento do mesmo.
2. As inscrições estão limitadas a 300 participantes e, devem ser realizadas,
impreterivelmente:
1ª Fase inscrições – 15 de Abril a 31 Maio) – 15€
2ª Fase inscrições – 01 a 08 Junho) – 20€
3. Qualquer cancelamento da inscrição dará lugar à devolução de 50% do valor pago, se
comunicado por escrito à organização até ao dia 10 de Junho de 2019.
4. A forma de pagamento é por referência MB.
5. A atribuição do Frontal será determinada pela ordem de pagamento e inscrição.
6. A ordem de inscrição com número atribuído irá corresponder à BOX na grelha de
partida.
7. A pré-inscrição não dá direito à localização na grelha de partida. Apenas é
considerada a inscrição validada com respetivo pagamento e número de frontal.
8. Os pagamentos efetuados por Multibanco são validados automaticamente e atribuído
o número de frontal e respetiva Box de partida.
9. Os pagamentos por Transferência Bancária têm a duração de 3 dias úteis, só sendo
validados após boa cobrança, sendo obrigatório o envio de comprovativo indicando o
Nome Completo e Número Cartão de Cidadão para identificação do pagamento. Esta
opção não garante a Box de partida.
10. Os pagamentos internacionais só têm frontal atribuído na forma de pagamento VISA.
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11. As opções de Transferência Interbancária, e outros, têm a duração de 5 dias úteis. O
pagamento efetuado em lojas parceiras também não garantem frontal atribuído
imediatamente correspondente a Box de partida.
12. A taxa de inscrição acima referida inclui:
✓ A participação no “TAVIRA BIKE RACE 2019”.
✓ Abastecimento durante a prova.
✓ Reforço alimentar (líquidos e sólidos).
✓ Frontal.
✓ Tempo de percurso (caso tenha passado todos os postos de controle).
✓ Assistência técnica.
✓ Primeiros socorros e assistência médica.
✓ Seguro de acidentes pessoal e responsabilidade civil.
✓ Acesso a balneários para banhos.
✓ Troféu para os 3 primeiros lugares de cada categoria.
✓ Prémio para volta mais rápida masculina e feminina.
✓ Prémios ou campanhas promovidas pela organização e parceiros.

Artigo 5º - Programa da Prova
15h00m Abertura do Secretariado
18h00m Abertura do circuito para reconhecimento
19h00m Encerramento do percurso para reconhecimento
19h00m Abertura do “Controlo Zero”
19h00m Encerramento do Secretariado
19h30m Encerramento do “Controlo Zero”
19h45m Briefing no local da Partida
20h00m Início de Prova
21h00m Abertura da Zona de Banhos
22h00m Fecho da entrada no percurso
22h00m Fim de Prova
22h30m Início da Ceia
22h30m Fecho do Percurso
23h00m Cerimónia Protocolar de Pódio
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Artigo 6º - Partida e Controlo Zero
1. A zona de partida/meta fica situada na Praça da República, em frente ao Município de
Tavira.
2. A partida será delineada por Boxes de acordo com a inscrição.
3. O sistema de BOXES será dividido por cada 50 frontais. Os primeiros 50 frontais
atribuídos correspondem à BOX 1 de partida e assim sucessivamente, ou seja:
BOX 1 (frontais 1-50)
BOX 2 (frontais 51-100)
BOX 3 (frontais 101-150)
BOX 4 (frontais 151-200)
BOX 5 (frontais 201-250)
BOX 6 (frontais 251-300)
BOX 7 (frontais 301-…)
4. Cada BOX irá contar com o seu respetivo Controlo Zero. Às 19h00 é encerrado o
reconhecimento do circuito, sendo que cada Box irá ter o seu local específico de
acesso.
5. Só tem acesso à Box 1 os primeiros 50 frontais e convidados VIP, o acesso à Box 2
os frontais 51 a 100 e assim sucessivamente.
6. Todos os atletas têm de respeitar a sua Box de partida de acordo com o seu número
de frontal, tendo de “picar” o frontal no Controlo Zero de cada Box.
7. Qualquer atleta que não respeite a sua ordem de partida será desclassificado e não
haverá direito a reembolso do valor da inscrição.
8. O acesso à BOX de partida será fiscalizado da seguinte forma: Número de Frontal;
Chip; Capacete; Equipamento de luz à frente a funcionar; Equipamento de luz atrás a
funcionar.

Artigo 7º - Assistência Técnica powered by MyBike Shop (Altura)
1. A prova dispõe de um serviço de assistência técnica assegurado pela Loja MyBike
(Altura): www.facebook.com/mybikeshopaltura.
2. Toda a assistência mecânica durante a prova é obrigatória ser efetuada na Zona de
Assistência Técnica. Não são permitidas reparações mecânicas em qualquer outro
local do circuito. A observação desta irregularidade por parte da organização da prova,
terá como penalidade a desclassificação do atleta.
3. A assistência técnica MyBike é gratuita na mão-de-obra, ou seja, afinações, ajustes,
etc.
4. Todas e quaisquer peças, câmaras de ar, pneus, equipamento de luz, entre outras,
têm de ser pagas no momento da assistência técnica.
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5. Caso o atleta não pague o respetivo custo das peças será automaticamente
desclassificado, porque haverá um registo do número do frontal do atleta no momento
da entrada na zona de assistência técnica.

Artigo 8º - Abastecimentos

1. A prova dispõe de abastecimentos
2. A organização dispõe das seguintes zonas de abastecimento:
- ZA 1 – Abastecimento sólido e líquido
- ZA 2 – Abastecimento sólido e líquido
3. No final da prova teremos a ZA Recovery onde os atletas poderão dispor de
abastecimento sólido e líquido para recuperar forças antes da Ceia e da Cerimónia
de Pódio.
4. A organização decidiu que nas zonas de Abastecimento 1 e 2 todos os líquidos
serão servidos a copo ou em garrafa meia. Não haverá abastecimento com
garrafas de água cheias, porque consideramos a água um bem fundamental e
após várias edições de desperdício e de lixo provocado pela prova, era hora de
tomar medidas para corrigir esta situação. Certamente não agradará a todos mas
é uma medida a pensar num futuro melhor para todos.
5. Não são permitidos abastecimentos líquidos ou sólidos promovidos por elementos
alheios à organização do evento, fora das zonas destinadas ao efeito. Será motivo
de desclassificação quem desobedeça esta regra.
Artigo 9º - Zonas de Espectáculo
1. A prova dispõe de várias ZONAS DE ESPECTÁCULO
2. As zonas espetáculo são partes do percurso pensadas para serem diferentes do
restante circuito, dando ao atleta uma experiência única e momentos de diversão. São
também zonas que dão espetáculo para os visitantes poderem disfrutar das
potencialidades dos atletas e bicicletas.
3. À semelhança dos anos anteriores, as Zonas Espetáculos que dispõem de estruturas
construídas ou partes técnicas que a organização considere de nível técnico mais
exigente, irá disponibilizar uma alternativa, normalmente conhecida como CHICKEN
LINE (zona das galinhas) devidamente identificada.
4. Todos os atletas que não disponham de confiança para ultrapassar os obstáculos
técnicos devem usar as alternativas, que estão pensadas para que possam divertir-se
sem por em risco a sua integridade física, permitindo também o fluir da prova para os
atletas mais rápidos.
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Artigo 10º - Classificação
10. A prova terá a duração de 2h:00m:00s tendo início sensivelmente às 20 horas e
encerra às 22 horas ou logo que o tempo termine.
11. Quem entrar na última volta antes desse tempo poderá faze-lo, não sendo
desclassificado por isso. De referir que para a classificação:
a. Os atletas não poderão entrar no percurso caso passem na meta após as 2
horas de prova.
b. Todos os atletas têm uma classificação com exceção dos que não alinham da
partida, desclassificados ou todos os que informem a organização da sua
desistência.
c. Após o encerramento do percurso, será atribuído o tempo máximo aos atletas
que ainda não tenham passado na meta finalizando assim a sua prova e que,
não tenham informado a organização da sua desistência.
12. A posição de cada participante será determinada pelo maior número de voltas dentro
do tempo e com evidências de ter passado em todos os Postos de Controlo.
13. Em caso de paragem da prova ou anulação desta pela organização, devido a razões
de força maior que não permitam a sua continuação em condições de segurança
mínimas, que representem perigo para os participantes, o Diretor da Organização
poderá decidir pelo seu término a uma determinada hora.
14. Os resultados oficiais provisórios, começarão a ser processados em direto durante a
prova em monitor específico.
15. Os resultados oficiais finais sairão posteriormente na página do Clube Bike Team
Tavira e na página da empresa contratada para a cronometragem.
16. Se o atleta não levar chip, por algum motivo, não será considerado como classificado
e desse modo não terá resultado.

Artigo 11º - Ceia
1. A Ceia estará disponível imediatamente a seguir ao final da prova e será servida em
local a designar.
2. Para ter acesso à Ceia é necessário possuir uma senha disponibilizada pela
organização do evento, a qual será entregue pelo serviço de secretariado no momento
da receção do frontal e dos brindes.
3. Não serão disponibilizadas bebidas alcoólicas.
4. Os participantes devem observar as mais elementar regras de urbanidade,
nomeadamente depositando o lixo nos contentores disponibilizados para o efeito.
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Artigo 12º - Banhos
1. A prova tem duas zonas para os atletas poderem usufruir do duche após a prova:
o Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho/Escola
o Polidesportivo Bela-Fria
2. O Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho situa-se junto das Piscinas Municipais,
na Av. Dr. Eduardo Mansinho, na margem direita do rio:
coordenadas GPS 37°07'56.0"N 7°38'27.1"W
3. O Polidesportivo Bela-Fria situa-se junto do Terminal Rodoviário, sendo que o circuito
da prova passa próximo dos banhos, na margem esquerda do rio:
coordenadas GPS 37°07'34.2"N 7°39'09.5"W

Artigo 13º - Prémios e Cerimónia do Pódio
1. No final da prova terá lugar a realização da cerimónia protocolar no pódio.
2. Serão entregues prémios aos primeiros três classificados em cada categoria.
3. Os três primeiros classificados de cada categoria deverão estar presentes no pódio
para a cerimónia de entrega de prémios e respeitar todas as regras e procedimentos
referentes ao mesmo.
4. Os prémios são atribuídos individualmente e intransmissíveis e só serão entregues
aos participantes que se apresentem pessoalmente na cerimónia protocolar, sob pena
de perderem o direito aos prémios que lhes estiverem destinados, sem que, por isso,
se verifique qualquer alteração, quer na classificação, quer nos prémios destinados
aos restantes concorrentes.
5. Na cerimónia protocolar serão entregues os prémios, devendo ser respeitada a ordem
de entrega dos mesmos.
6. As categorias para os lugares mais altos do pódio são:
- Masculinos Elites (16 aos 29 anos)
- Masculinos Masters (30 aos 39 anos)
- Masculinos Veteranos (+ 40 anos)
- Femininos Elites (16 aos 29 anos)
- Femininos Masters (30 aos 39 anos)
- Femininos Veteranas (+ 40 anos)
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7. Haverá um prémio para o atleta feminino e masculino que conseguir dar a Volta Mais
Rápida ao circuito,
8. Os 3 primeiros classificados por cada categoria irão receber um troféu personalizado.
9. Outros prémios que venham a surgir por razões de patrocínio, serão anunciados
após confirmação, sempre antes do início da prova.

Artigo 14º - Comportamento em Prova
1. Os participantes que seguem montados nas bicicletas terão precedência sobre os que
levam a bicicleta à mão. Quem não seguir montado na bicicleta deverá deslocar-se
junto da berma do caminho e em passagens estreitas desobstruir a via quando se
aproximar alguém montado na bicicleta.
2. Os participantes que se preparam para ultrapassar outro deverão dar indicação vocal
da sua passagem, indicando o local por que passam (direita ou esquerda). Quem
ultrapassa deverá ter todos os cuidados para não provocar acidentes.
3. Na luta por posições, os participantes não devem interferir corporalmente ou com a
bicicleta de modo a impedir a progressão de outro. Em situações de conflito ou falta
de desportivismo detetadas por controladores, os participantes em causa serão
penalizados com a anulação de uma volta, após audição das partes.
4. A utilização de atalhos ou a saída do circuito num ponto e a entrada noutro ponto
distinto terá como consequência a desclassificação do participante.
5. A utilização de linguagem abusiva, profana ou obscena e qualquer outro tipo de
comportamento não desportivo será penalizado com a anulação de uma volta.
6. A assistência no percurso só pode ser prestada por outros participantes inscritos no
circuito ou na zona de assistência técnica do evento. Não pode ser assistido por
terceiros correndo o risco de ser desclassificado.
7. Todo o comportamento antidesportivo e/ou anti ambiental implicará a desclassificação
do participante e impossibilitará o mesmo de voltar a inscrever-se em futuras edições
do “TAVIRA BIKE RACE”.
8. Os atletas que forem vistos fora das marcações serão desclassificados.

Artigo 15º - Equipamento
1. Cada participante em prova deverá obrigatoriamente de usar capacete, homologado
para a prática do ciclismo, colocado corretamente, quer circulem montados quer a pé.
Caso seja detetado algum participante no circuito com o capacete mal colocado
poderá ser parado pela organização e obrigado a colocar o capacete corretamente.
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2. Todos os participantes têm de usar obrigatoriamente equipamento de luz à
frente e atrás na bicicleta como complemento à segurança. É OBRIGATÓRIO o
funcionamento de luz á retaguarda.
3. Cada participante é responsável pela utilização de roupa e outro equipamento
adequado à prática do ciclismo e às condições meteorológicas previstas para o local.
4. É permitida a utilização de bicicletas elétricas (vulgarmente designadas por e-bikes)
que recorram a pedalada assistida. Será feita cronometragem e controlo a este tipo de
bicicletas, no entanto não constarão das classificações.
Artigo 16º - Seguro
1. O seguro é de uma companhia a designar. É de reembolso e tem franquia de 90€ paga
pelo atleta quando da participação, tem a cobertura de Despesas de Tratamento:
5.000,00 €, Morte e Invalidez Permanente por acidente: 27.000,00 €.
2. O atleta tem de pagar todas as despesas e pedir fatura em seu nome (incluindo faturas
da farmácia com cópia da receita, a escolha da Unidade Hospitalar é totalmente livre),
de imediato é obrigatório efetuar a participação de Acidentes Pessoais que se encontra
disponível em www.fpciclismo.pt e www.grupoportinsurance.pt.
3. Depois de devidamente preenchida deverá ser enviada para a companhia de seguros
escolhida para o evento.
4. O comprovativo a anexar com a participação do sinistro deve mencionar o nome
completo do sinistrado e n.º de apólice. Para acompanhar a evolução e estado do
processo contactar a companhia de seguro através dos contactos da mesma.
5. Tratando-se de um seguro de reembolso, deverá enviar as despesas médicas
indicando o nº de Apólice e o nome completo e aguardar o reembolso por parte da
Companhia de Seguros..
6. As despesas médicas deverão ser enviadas para respetiva companhia de seguros.

Artigo 17º - Alterações ao Regulamento
1. O presente regulamento não será modificado na sua generalidade. Compete
exclusivamente à Comissão Organizadora aprovar alguma correção que considere
oportuna, que será divulgada na página da prova e no secretariado.
2. Qualquer retificação será comunicada, com data de aplicação dessas alterações, a
todos os inscritos na prova através dos contactos colocados na inscrição.
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Artigo 18º - Interpretação e Jurisdição
1. Todos os participantes da prova “TAVIRA BIKE RACE 2019” ao inscreverem-se
aderem e aceitam sem restrições o presente Regulamento.
2. Todos os Anexos e Aditamentos ao presente Regulamento, que a organização
entender publicar, terão força de lei, do mesmo modo que o Regulamento.
3. À organização não poderá ser imputada qualquer responsabilidade no que respeita a
acidentes e suas consequências, quer tenham sido causados pelos participantes, quer
tenham sido estes as vítimas, quer provenham ou não do veículo do participante. Do
mesmo modo não lhe será imputada qualquer responsabilidade, quanto às
consequências de infração às leis, regulamentos e códigos em vigor, a qual deverá
ser suportada pelos infratores.
4. A organização não é responsável pelo estado de saúde dos participantes e alerta para
o facto de se tratar de uma manifestação desportiva que requer cuidados específicos
de preparação física e psicológica pelo que manifesta esta preocupação a todos os
inscritos.
5. Todas as dúvidas sobre a interpretação do Regulamento e demais casos relacionados
com a prova serão analisadas e decididas pela Comissão Organizadora.
6. A organização do evento reserva-se o direito de aplicar sanções que poderão ir até à
desclassificação ou exclusão da prova, a qualquer participante que não respeite à letra
o presente Regulamento, ou que, por qualquer forma, prejudique o bom nome, imagem
e prestígio da mesma ou e qualquer dos seus promotores. Nenhuma responsabilidade
poderá ser imputada aos organizadores por eventuais prejuízos que de uma decisão
deste tipo possam advir.

Artigo 19º - Direitos de Imagem e Publicidade
1. Os participantes são livres de captar imagens fotográficas e vídeo do evento.
2. A organização da prova “TAVIRA BIKE RACE 2019”, respetivos patrocinadores e as
entidades que colaboram neste evento desportivo, reservam-se o direito de utilizar
livremente em todos os países e sob todas as formas, a participação e resultados
obtidos pelos intervenientes. A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada
pela organização do evento e jornalistas para posterior aproveitamento publicitário.
3. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem deverão
notificar a organização, caso contrário estarão automaticamente a autorizar o uso em
qualquer tempo, independente de compensação financeira ou de qualquer outra
natureza.
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4. Ao disponibilizar os seus dados pessoais à Crono Sport para participação neste
evento, o Atleta reconhece e consente que os mesmos sejam processados de acordo
com este Regulamento e a Declaração de Privacidade e Tratamento de Dados
Pessoais e com as regras e princípios constantes dos respetivos termos e condições
5. dos serviços Crono Sport utilizados. Nesta medida e no que se refere ao
processamento dos dados pessoais, deve o Atleta ler o presente Regulamento e
aceitar as suas condições que regulam a oferta dos diversos produtos e serviços da
organização da prova.
6. As recolhas de dados pessoais limitam-se ao nome, endereço, número de telefone ou
correio eletrónico, mas poderão ser recolhidos outros dados necessários ao
fornecimento de produtos ou serviços.
7. A Organização respeita o seu direito à privacidade e não recolhe qualquer informação
pessoal sobre si sem o seu prévio consentimento.
8. Em regra, os dados pessoais recolhidos junto dos Atletas destinam-se a ofertas e
campanhas para a prova, a ações de informação, marketing da organização, de
empresas associadas ao evento ou de terceiros desde que relacionados com a prova
e com o domínio da bicicleta e seus acessórios, bem como à inclusão do Atleta nas
listas de assinantes.
9. Os direitos de imagem são propriedade da Organização, não sendo permitida a
comercialização de fotos ou vídeos sem a respetiva autorização desta.
10. Nas fotos fornecidas por terceiros e divulgadas pela Organização é divulgada a fonte
das mesmas.

Artigo 20º - Recursos
1. Só serão aceites recursos, entregues no secretariado oficial, durante o decorrer da
prova ou até 30 minutos após a conclusão da prova do interessado.
2. Recursos sobre as classificações serão apresentados até 30 minutos após a sua
divulgação.
3. A Comissão Organizadora dará o seu parecer sobre o recurso.
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Artigo 21º - Cancelamento da Prova
1. O evento e prova desportiva poderão ser cancelados em virtude de força maior,
designadamente por razões atmosféricas que impeçam a sua realização ou por razões
de segurança.
2. A organização poderá cancelar a prova a qualquer momento, caso se verifique algum
impedimento técnico ou infraestrutural aos quais seja alheia.
3. Em caso de cancelamento o valor das inscrições será devolvido em singelo num
período máximo de 30 dias após a data prevista para a realização da prova. Em
circunstância alguma os participantes inscritos poderão reclamar qualquer
indemnização de qualquer natureza.

Observação: Todos os atletas e diretores de equipa deverão ler este Regulamento Oficial. O
desconhecimento das regras nele contido não é justificação para o não cumprimento do
presente Regulamento Oficial do evento “TAVIRA BIKE RACE 2019”.
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