
               1º Passeio Cicloturismo – Lebres do Sado 

                   Dia 24 de Maio 2015 às 9.00 h. - Largo José Afonso, em Setúbal 

Regulamento 

1. A organização faz saber que esta iniciativa não é uma prova desportiva, mas sim um passeio 

informal de bicicleta, designado de passeio de bicicleta em grupo ou cicloturismo, sendo 

considerado uma manifestação desportiva sem carácter de competição e sem qualquer 

classificação entre os participantes, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de 

Março, publicado no Diário da República – I Série-B, Nº 59. Não existindo quaisquer intuitos 

competitivos, apela-se que sejam cumpridas as regras de solidariedade para com os que 

pedalam com mais dificuldades, contribuindo-se deste modo para uma sã camaradagem, 

convívio e apreciação da natureza, da paisagem e do património. 

2. Destina-se a todo os cicloturistas ou utilizadores de bicicleta, masculinos e femininos, menores 

no caso de estarem autorizados ou acompanhados pelos pais ou encarregado de educação, e 

podendo ser participado por grupos ou individualmente. 

3. Os participantes são obrigados a respeitar as regras de trânsito bem como as ordens e 

instruções dos agentes reguladores de trânsito, não ocupando nunca a faixa de rodagem de 

sentido contrário. O não cumprimento desta cláusula poderá excluir a participação no passeio. 

4. Os participantes deverão ser sócios da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de 

Bicicleta com a quota anual regularizada, beneficiando assim de um seguro com apólices de 

acidentes pessoais e de responsabilidade civil. Caso contrário, os participantes deverão fazer 

prova de possuírem um seguro com as apólices referidas, que cubra a participação no evento. 

5. A organização poderá oferecer um seguro por um dia para o evento. 

6. A organização declina responsabilidade por quaisquer acidentes que eventualmente possam 

ocorrer com os participantes ou os seus acompanhantes antes, durante e após a realização do 

evento. 

7. A organização, sempre que entender, poderá solicitar a identificação dos participantes. 

8. O passeio terá uma vertente de cariz solidário a favor da delegação Setúbal da Cruz Vermelha 

Portuguesa. 

9. O passeio terá uma taxa de 4,5€ em que 1€ reverte para a Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Setúbal. 

10. O passeio terá uma distância de cerca de 54 kms, com alguma dificuldade física (média 

/alta),dependendo da condição física. 

11. O passeio tem início previsto para as 09h.00m com partida no Largo José Afonso, situado a meio 

da Avenida Luísa Todi, e terá uma duração de cerca de 4horas já incluindo uma paragem a meio 

do percurso. 

12. As inscrições deverão ser feitas até dia 17 de Maio para lebresdosado.geral@gmail.com 

indicado nome, data de nascimento e clube/individual. 

13. O pagamento deve ser efetuado por transferência bancária para: NIB 0035 0752 0000 5276 

9309 6. A apresentação do comprovativo de pagamento é obrigatória e deve ser enviado no ato 

de inscrição 

14. Para quaisquer dúvidas também podem contatar: Michel Oliveira- 963085128, ou Bruno Silva- 

910980123 


