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1. INTRODUÇÃO  
 
1.1. A IV Airães a Pedalar Sotravel memorial 
Armindo Faria, é uma Prova Aberta, com 
caráter competitivo amador, organizada pela 
Airães a Pedalar Associação, com parceria da 
Associação de Ciclismo do Minho, Câmara 
municipal de Felgueiras e junta de freguesia 
de Airães, e disputada em conformidade com 
os Regulamentos da Federação Portuguesa 
de Ciclismo e o presente regulamento.  
1.2. A Prova esta inscrita no calendário 
regional e será supervisionada pela 
Associação de Ciclismo do Minho, com as 
seguintes caraterísticas competitivas:  
1.2.1. Classificação individual por ordem de 
chegada  
1.2.2. Com atribuição de Prémio(s), 
pecuniários ou em espécie, em função da 
ordem de chegada.  
1.3. Na Prova poderão participar atletas 
portadores de licença desportiva de 
competição, assim como atletas Federados na 
vertente Ciclismo Para Todos, e também 
atletas não federados, de nacionalidade 
portuguesa ou outra, com idade igual ou 
superior a 15 anos.  
1.4. Os atletas profissionais e outros agentes 
desportivos apenas poderão participar 
mediante convite da organização.  
1.5. A Prova realiza-se no dia 17 Junho 2018 e 
terá partida de Airães Felgueiras, pelas 11:00, 
e chegada a Airães Felgueiras, pelas 11:30. 
 
 2. CATEGORIAS E PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. Não serão atribuídos dorsais 
diferenciados, por tipo de licença desportiva 
ou sexo do atleta. 
2.2. Todos os atletas têm direito de participar, 
sendo classificados na respetiva categoria, e 
também á geral. 

 
 
 
 
 
 2.3. Os atletas não federados menores 
deverão apresentar uma declaração do  
Encarregado de educação a autorizar a 
participação na prova.  
2.4. Os atletas poderão envergar uma 
indumentária à sua escolha, não sendo 
permitida a nudez, o uso de chinelos / 
sandálias, ou outros acessórios que 
comprometam a segurança dos participantes. 
2.5. É obrigatório o uso de capacete de 
ciclismo homologado. O não cumprimento 
desta regra implica a exclusão imediata da 
Prova.  
2.6. A participação na Prova é voluntária, e da 
responsabilidade exclusiva de cada 
participante, que assume na totalidade os 
riscos inerentes à sua participação (sem 
prejuízo de a mesma estar coberta por apólice 
de seguro específica). 
 2.7. Para participar é obrigatório o atleta ter a 
sua licença em dia como federado na 
Federação Portuguesa de Ciclismo, nas 
classes de Competição ou de Ciclismo para 
Todos (CPT). Nos restantes casos, a 
Organização garante a subscrição de um 
seguro de Acidentes Pessoais e 
Responsabilidade Civil, com as coberturas 
legalmente exigíveis, e cujas apólices 
abrangem a totalidade dos participantes.  
Companhia de Seguros [A Designar] Nº 
Apólice (Acidentes Pessoais) [A Designar] Nº 
Apólice (Responsabilidade Civil) [A Designar] 
Tomador do Seguro Airães a Pedalar 
Associação. 
 
3. PROVA E PERCURSO  
 
3.1. A Prova terá uma extensão total de 
aproximadamente 13 km com o seguinte 
percurso: Partida em frente á Junta de  
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Freguesia de Airães, no cruzamento virá á 
esquerda para a Rua da Liberdade, na rotunda 
vira na segunda saída em direção Rua da 
Liberdade, no cruzamento vira á esquerda  
para Rua do Bacelo, no cruzamento vira á 
esquerda para rua de Babais em Direção ao 
cemitério, no cruzamento cemitério vira 
esquerda direção á junta Freguesia, 
passagem pela meta (meta volante) vira no 
cruzamento a esquerda Rua da Liberdade, na 
rotunda cruzeiro vira na segunda saída em 
direção a Refontoura, na Refontoura vira á 
esquerda cm 1179em direção á Pedreira, na 
Pedreira vira á esquerda para a Rua da Vinha 
em direção á carriça, na rua da carriça vira á 
esquerda para a cm 1191 em direção á meta. 
3.1.1. Será dada a partida em grupo, com 
andamento controlado pela viatura que segue 
na dianteira do pelotão, circulando a uma 
velocidade aproximada 30 km/h.  
3.1.2. A partir dos 300 mts, a Prova realiza-se 
em regime de andamento livre.  
3.1.3. O limite máximo para terminar a Prova é 
de 15 minutos após a chegada do 1º 
classificado.  
 
4. INSCRIÇÕES  
 
4.1. As inscrições estão limitadas a um 
máximo de 100 participantes. A este total 
poderão acrescer até 20 inscrições atribuídas 
por convite pela organização.  
 4.2. As inscrições são efetuadas diretamente 
no secretariado instalado na local da meta, 
das 8:00 ás 9:00 do dia 17 Junho 2018, e 
serão aceites inscrições até quando for 
atingido o limite máximo de participantes.  
4.3. A confirmação das inscrições, pagamento 
de inscrições e verificação de licenças 
decorrerá no secretariado da prova, entre as 
8:00 e as 9:00 do dia 17 junho 2018 mediante 
a apresentação da licença FPC ou outro 
documento identificativo.  
. 5. TAXAS 
 5.1. A participação na Prova está sujeita às 
seguintes taxas de inscrição:  
2€ por atleta (inclui seguro de prova)  

 5.2. A taxa de participação deverá ser 
liquidada, no secretariado da prova, a quando 
da inscrição, em numerário.  
 
6. ATRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DORSAIS  
 
6.1. Cada atleta participará com o número 
fornecido pela Organização.  
6.2. Todos os participantes deverão colocar a 
placa frontal da bicicleta na posição correta, 
na parte dianteira, na zona do guiador de 
modo a ser bem visível em toda a sua 
superfície. Todo o atleta que não cumpra esta 
regra será excluído da prova, não sendo 
enquadrado pela sua organização. É 
estritamente proibido alterar os conteúdos 
gráficos constantes na placa frontal da 
bicicleta, ou acrescentar qualquer tipo de 
mensagem ou imagem seja de cariz 
publicitário ou não. 
  
7. CLASSIFICAÇÕES E ATRIBUIÇÃO DE 
PRÉMIOS  
 
7.1. Será definida uma classificação geral da 
Prova até aos cinco primeiros.  
7.2. Os primeiros três classificados nas 
categorias ELITE,MASTER 30, MASTER 40, 
MASTER 50, MASTER 60 receberão um 
trofeu  
7.3. Serão também atribuídos os seguintes 
prémios:  
Premio monetário aos cinco primeiros á geral: 
1- 100.00 € 
2- 75.00 € 
3- 50.00 € 
4- 25.00 € 
5- 15.00 € 
7.4. A participação nas cerimónias 
protocolares é obrigatória. Em caso de 
ausência, o atleta perderá o direito ao prémio, 
salvo em casos devidamente justificados pelos 
atletas, e aceites pelo presidente do colégio de 
comissários.  
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7.5. Poderão ser atribuídos outros prémios e 
brindes.  
 
8. DIRETOR DE PROVA  
 
8.1. A responsabilidade pelo sucesso da 
Prova, em termos desportivos, logísticos e de 
segurança (para público e participantes), é da  

 
Organização, na pessoa do Diretor de Prova, 
por este indicado.  
8.2. Ao Diretor de Prova compete celebrar os 
necessários contratos de seguro temporário 
de Responsabilidade Civil e Acidentes 
Pessoais, a favor dos participantes não 
cobertos por outra modalidade adequada do 
seguro desportivo da FPC, publicando-os em 
local visível no dia da prova, junto ao 
secretariado.  
8.3. Ao Diretor de Prova compete também 
definir e implementar o Plano de Segurança 
da Prova, e garantir a devida articulação com 
as entidades competentes (FPC, Autarquias, 
PSP, GNR, Corporações de Bombeiros, 
Estradas de Portugal, Instituto de 
Conservação da Natureza, entre outras) para  
 
Proposta de Regulamento Particular CPT – Prova Aberta (2/4) 

Assegurar o cumprimento de todos os 
requisitos necessários para o seu 
licenciamento e realização.  
8.4. Todas as reclamações e questões de 
participantes, público e elementos da 
Organização, Parceiros ou Fornecedores 
deverão ser endereçadas ao Diretor de Prova, 
que é responsável pelo seu devido 
encaminhamento e resposta em tempo útil. 
 
 9. OUTRAS INFORMAÇÕES  
 
9.1. Poderá ser utilizado qualquer tipo de 
bicicleta sem motor, com um conjunto de dois 
pedais.  
9.2. Não é permitido circular no percurso em 
sentido inverso ao da prova, sob pena de 
desclassificação.  
9.4. Todas as situações omissas serão 
decididas pela Organização e Colégio de 

Comissários, em conformidade com os 
Regulamentos Gerais da FPC.  
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1. INTRODUÇÃO  
1.1. O IV Airães a Pedalar-Sotravel, Memorial 
Armindo Faria, é um evento desportivo de 
caráter não competitivo, organizado pelo 
Airães a Pedalar Associação com apoia da 
ACM, Câmara Municipal de Felgueiras e Junta 
de freguesia de Airães, em conformidade com 
os regulamentos da Federação Portuguesa de 
Ciclismo e o presente regulamento.  
1.2. No Evento poderão participar ciclistas 
portadores de licença desportiva de 
competição, assim como ciclistas federados 
na vertente Ciclismo Para Todos, e também 
ciclistas não federados, de nacionalidade 
portuguesa ou outra.  
1.3. Os atletas profissionais e outros agentes 
desportivos apenas poderão participar 
mediante convite da organização.  
1.4. O Evento realiza-se no dia 17 Junho 
2018, e terá partida em Airães , Concelho de 
Felgueiras, pelas 9:00 e chegada a Airães 
Felgueiras, pelas 11:00. 
 
 2. CATEGORIAS E PARTICIPAÇÃO  
2.1. Não existem categorias de participação, e 
o Evento apresenta um grau de dificuldade 
Fácil. 
 2.2. Poderão participar ciclistas a partir dos 14 
anos de idade, sendo admitidos participantes 
mais jovens, desde que transportados por um 
adulto, utilizando cadeira ou reboque de um 
eixo, especialmente concebidos e 
homologados para o transporte de crianças 
(artº 113 do Código da Estrada).  
2.3. A participação de menores de 16 anos 
deverá ser autorizada pelo respetivo 
Encarregado de Educação, devendo o menor 
ser obrigatoriamente acompanhado por este 
(ou alguém por si indicado). 
2.4. 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.  
2.5. Não é permitido o uso de equipamentos 
ou estruturas de cariz publicitário sem 
autorização da Organização.  
2.6. Os ciclistas deverão envergar capacete de 
ciclismo homologado.  
2.7. Os participantes são responsáveis pela 
sua própria inscrição e participação no Evento, 
sabendo que o ciclismo é uma atividade 
desportiva que não é isenta de riscos, sendo 
recomendável a realização prévia de um 
exame médico adequado.  
2.8. Para participar não é obrigatório o ciclista 
ter a sua licença em dia como federado na 
Federação Portuguesa de Ciclismo, nas 
classes de Competição ou de Ciclismo para 
Todos (CPT), pois a Organização irá 
subscrever um seguro de Acidentes Pessoais 
e Responsabilidade Civil cuja apólice abrange 
a totalidade dos participantes.  
2.9.Está impedida a participação no Evento a 
atletas que, à data de realização do mesmo, 
estejam a cumprir sanções disciplinares 
impostas pelas respetivas Federações 
Desportivas.  
 
3. PERCURSO E CIRCULAÇÃO  
3.1. O percurso terá uma extensão total de 
aprox. 32 km, de acordo com o seguinte 
programa: 
Secretariado 8:00  
Partida 9:00  
1ª Parte Percurso 
Saída da igreja de Airães, viragem á esquerda 
para a Rua da Liberdade sentido a Felgueiras 
M 564, Rotunda de Várzea virar á direita em 
direção a Moure, na Rotunda Moure virar 
novamente Direita EN101 direção a Lixa, na 
rotunda virar á direita para avenida da  
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Republica, na rotunda virar á direita para Av.  
Dr. Machado de Matos, na rotunda virar na 
terceira saída para a Rua Dr. António Ferreira 
Gomes, nos semáforos Novo banco virar á 
esquerda para a Rua 25 Abril, virar á esquerda 
para a rua Aníbal Ferreira Basto, na rotunda 
virar á Direita sentido Felgueiras, na Rotunda 
virar á direita sentido Celorico de Basto EN101 
-4, no cruzamento virar á esquerda para 
Pinheiro, cruzamento Igreja Pinheiro virar á 
esquerda sentido Friande, Avenida General 
Sarmento Pimentel virás á Direita apanhar EN 
207 centro e Felgueiras, no semáforo virar á 
esquerda Rua Costa Guimarães, no Semáforo 
virar á direita, semáforo virar á esquerda Rua 
Prof. Francisco José Assis Freitas.  
2ª Parte Percurso 
Virar para Av. Agostinho Ribeiro, Rotunda 
Carvalhinhos virar em direção Rua Padre José 
Peixoto Dias, nos semáforos virar em direção 
a Padroso, Semáforos virar á direita EN 207 
direção á Longra, no cruzamento da Longra 
virar para EN 207-2 sentido Caide, no 
Cruzamento Zona Industrial Longra virar á 
esquerda para Pedreira, virar á direita Rua da 
vinha em direção a Carriça, rua da Carriça 
virar á esquerda em direção Igreja de Airães. 
 
Chegada 11:00 
 3.1.1. Será dada a partida em simultâneo de 
todos os participantes, em pelotão, com 
andamento controlado pela viatura que segue 
na dianteira do grupo;  
3.1.2. Não é permitida a ultrapassagem da 
viatura que segue na dianteira do grupo;  
3.1.3. Na retaguarda, seguirá ao longo de todo 
o percurso uma viatura de apoio aos  
participantes que, por razões de doença 
súbita, incapacidade ou avaria, não consigam 
acompanhar o grupo.   
3.1.4. Não é permitido circular no percurso em 
sentido inverso ao do Evento, sob pena de 
exclusão.  
 
4. INSCRIÇÕES  
4.1. As inscrições estão limitadas a um 
máximo de 300 participantes. A este total 

poderão acrescer até 20 inscrições atribuídas 
por convite pela Organização.  
4.2. As inscrições são gratuitas e obrigatórias. 
4.3. As inscrições são efetuadas diretamente 
no site da Associação Ciclismo do Minho.  
4.4. A confirmação das inscrições decorrerá 
no secretariado do Evento, conforme indicado 
no programa especificado no ponto  
3.1, Mediante apresentação de um documento 
de identificação pessoal válido. 
 4.5. A cada participante será entregue um kit 
de brindes, incluindo, uma garrafa de vinho 
maduro aos primeiros 150 inscritos.  
 
5. ECO-RESPONSABILIDADE E CIVISMO 
5.1.Os participantes são obrigados a ter uma 
conduta responsável no que respeita à 
limpeza e preservação do meio ambiente em 
todas as zonas utilizadas pelo Evento, na 
totalidade do percurso e nas zonas de partida 
e de chegada.  
5.2.É estritamente proibido o arremesso de 
resíduos para o chão, antes, durante e no final 
do Evento, cabendo aos participantes a 
responsabilidade de guardar consigo os 
resíduos das embalagens de alimentos e 
bebidas por si utilizadas. No final da prova 
serão disponibilizados pela organização 
recipientes para depositar o lixo transportado 
pelos ciclistas. O desrespeito por esta regra 
implica a imediata exclusão do ciclista. 
5.3. Sob pena de exclusão imediata, os 
participantes não poderão desrespeitar as 
ordens e indicações dos elementos da 
Organização, ou adotar um comportamento 
agressivo, irresponsável ou antidesportivo, 
que impeça o normal desenrolar do Evento.  
 
6. ATRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DORSAIS 
6.1. Não haverá dorsais de identificação. 
  
7. CLASSIFICAÇÕES E ATRIBUIÇÃO DE 
PRÉMIOS  
7.1.Não será efetuado qualquer registo de  
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Chegada ou cronometragem de tempos para  
efeitos de classificação, não sendo atribuídos 
quaisquer prémios ou realizada qualquer 
cerimónia protocolar.  
7.2. Será entregue uma lembrança alusiva ao 
eventos a todas as Associações que se façam 
representar com 5 ou mais elementos. 
  
8. DIREITOS DE IMAGEM  
8.1. A inscrição no Evento e a consequente 
aceitação deste regulamento implica 
obrigatoriamente 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.). 
8.2. Os participantes no Evento 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. 
 
9. OUTRAS INFORMAÇÕES  
9.1. Poderá ser utilizado qualquer tipo de 
bicicleta sem motor.  
9.2. Ao efetuar e validar a inscrição no Evento, 
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.  
9.3. Todas as situações omissas serão 
decididas pela Organização em conformidade 
com os regulamentos Gerais da FPC. 
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