
RegulamentoRegulamento
11 - - Destina-se a todos os cicloturistas Masculinos e Femininos com mais de 14 anos de idade, e
poderá  ser  participado  por  grupos  -  cujo  número  de  participantes  é  ilimitado  -  ou
individualmente. 

22 - - Só é considerado Grupo aquele que tiver um número igual ou superior a cinco elementos. Os
Grupos devem cumprir o percurso que lhes é indicado no mapa anexo.

33 -   -   Os Grupos ficam obrigados a verificar se os seus elementos rolam a uma velocidade cuja
média final não se situa acima dos 20, nem abaixo dos 15 Kms/H.

44 - -  Os  participantes  que  ultrapassarem  a  carrinha  da  organização  são  eliminados  não
assumindo a organização qualquer responsabilidade perante os infractores.

5 -5 - Haverá uma pausa sensivelmente a meio do percurso, para abastecimento e refrescagem dos
participantes.

66 - - Os participantes devem seguir as normas de segurança e regras de trânsito, respeitando o
código da estrada,  pelo que todos os Grupos devem circular  em fila  indiana.  A Organização
declina  responsabilidade  por  qualquer  acidente  que  eventualmente  se  venha  a  verificar  no
decorrer do passeio, por incumprimento deste regulamento.

77 - - As  inscrições  deverão  ser  enviadas  pelo  correio  até  2  de  Outubro na  sede  da  USL   
Av. Engº Arantes e Oliveira, 5-SobreLoja D – Olaias, 1900-221 Lisboa, pelo Fax Nº. 21 342 41 40
ou para o e-mail: usl@uniaolisboa-cgtp.pt.

88 - - A concentração será feita pelas  8.00 Horas na Alameda da Cidade Universitária  frente à
Reitoria.

9 9 - A Organização, sempre que entender, poderá solicitar a identificação dos participantes.

1010  -  -  Não garantimos lembranças de participação para inscrições efectuadas depois da data
limite da inscrição.

1111 -  - Aos acompanhantes (caravana) não é permitida a ultrapassagem do "carro vassoura" que
seguirá atrás dos últimos cicloturistas.

12 – 12 – A inscrição individual ou colectiva é gratuita.

Lisboa, 11 de Outubro de 2015 


