REGULAMENTO E REGRAS (1/7)
Promoção e detalhes gerais do evento
DATA:
· 12 e 13 de Outubro de 2019
LOCALIZAÇÃO:
· Serra do Caramulo (Vila do Caramulo - Museu do Caramulo) | Portugal
INSCRIÇÕES:

01) X-PERIENCE PACK
TAXA DE INSCRIÇÃO: € 150
Incluído na inscrição:
· 1 Tshirt + 1 Bidon + 1 Musete (saco ciclismo) + 1 Boné de Ciclismo (Design por PORÖMA.cc);
· Dorsal ID (dorsal identificativo do evento) e pulseira ID;
· Campismo gratuito (material necessário para campismo, será de responsabilidade do participante);
· Banhos;
DIA 01 (12 de Outubro):
· X-Plorer Ride;
· Pequeno-Almoço + Reforço Alimentar + Almoço + Reforço Alimentar + Jantar + Festa Oficial + Ceia;
DIA 02 (13 de Outubro):
· Community Ride;
· Pequeno-Almoço + Reforço Alimentar + Almoço + Cerimónia de Encerramento.

02) COMMUNITY PACK
TAXA DE INSCRIÇÃO: € 70
Incluído na inscrição:
· Dorsal ID (dorsal identificativo do evento) e pulseira ID;
· Campismo gratuito (material necessário para campismo, será de responsabilidade do participante);
· Banhos;
DIA 01 (12 de Outubro):
· Jantar + Festa Oficial + Ceia;
DIA 02 (13 de Outubro):
· Community Ride;
· Pequeno-Almoço + Reforço Alimentar + Almoço + Cerimónia de Encerramento.
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03) LOCAL PACK*
TAXA DE INSCRIÇÃO: € 6
*PACK EXCLUSIVO PARA HABITANTES LOCAIS
Inscrição válida apenas com comprovativo de morada dos concelhos:
Águeda, Sever do Vouga, Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Vouzela, Mortágua, Santa Comba Dão,
Tondela e Viseu.
Incluído na inscrição:
· Dorsal ID (dorsal identificativo do evento) e pulseira ID;
· Banhos;
DIA 02 (13 de Outubro):
· Community Ride;
· Reforço Alimentar + Cerimónia de Encerramento.

INSCRIÇÃO:
· Após o registo da sua inscrição a PORÖMA.cc enviará email com os dados para pagamento da mesma.
@ REGISTO;
· A sua inscrição sera confirmada após recebimento de comprovativo/efetivação do pagamento da
mesma;
· Confirmado o recebimento de pagamento, a PORÖMA.cc confirmará a sua inscrição via email.
@ YOU’RE IN PORÖMA.cc;
· O prazo de inscrição termina no dia 27 de Setembro de 2019.

REEMBOLSO:
· O reembolso parcial ou total da inscrição poderá ser autorizado até 31 de Setembro de 2019, mediante a
apresentação de justificação plausível perante a organização.
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NORMAS GERAIS:
· A decisão da organização não dá lugar a qualquer recurso e/ou contestação por parte do participante.
· A partir do dia 27 de Setembro até ao dia do evento, só serão autorizadas transferências de inscrições,
desde que devidamente justificadas e aprovadas pela organização.
· A organização pode excluir qualquer participante sem aviso prévio, se sentir que o evento poderá ser
comprometido pelo comportamento e/ou má conduta de algum dos participantes.
· O evento decorre na região da Serra do Caramulo, sendo a sua base logística em plena Vila do Caramulo,
junto ao Museu do Caramulo, no concelho de Tondela, Portugal.
· A organização fornecerá acampamento gratuito, com acessos a WC e banhos. Estas estruturas de apoio
estarão a menos de 1500 metros do local de início da "prova”.
· Tendas e todo o material necessário para campismo, será de responsabilidade do participante.
· Durante a inscrição no evento, os participantes poderão escolher diferentes opções de alojamento.
· O evento tem caracter não competitivo e terá duração de 2 dias.
· Apesar de existir controlo de tempos e aferição de classificações, os mesmos apenas servirão para
assegurar algum rigor e a segurança dos participantes.
· A distribuição dos prémios será efetuada com base num sorteio e não mediante a classificação, apenas
para inscritos X-PERIENCE PACK.
· Os percursos serão, sempre que possível, predominantemente em terra batida, estradas secundárias e
em troços de "pedra/calçada" evitando áreas urbanas e estradas nacionais.
· A organização fornecerá um track .gpx (GPS) no dia 1 de Outubro de 2019 até ás 23:59h.
· O track apenas servirá para a X-PLORER RIDE no dia 12 de Outubro 2019.
· O participante é livre de não respeitar o track fornecido, desde que e apesar disso, carimbe o seu
"passaporte" (só assim fica habilitado para o sorteio de prémios);
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NORMAS GERAIS (cont.):
· X-PERIENCE PACK: Dorsal ID + Pulseira + Passaporte, devem ser levantados no dia 11 de Outubro entre as
18h00 e 21h00 ou dia 12 entre as 7h30 e 8h45 no secretariado;
· COMMUNITY PACK: Dorsal ID + Pulseira, devem ser levantados no dia 12 entre as 16.30 as 18h00 no secretariado;
· LOCAL PACK: Dorsal ID + Pulseira, devem ser levantados no dia 13 entre as 7h30 e 8h45 no secretariado;
· O secretariado será sempre nas imediações da base logística do evento.
· Só serão contabilizados para fins de sorteio de prémios, os finishers.
· Os finishers são todos os que têm um Dorsal Numerado e pulseira, que estejam inscritos no X-PERIENCE
PACK, participem nos dois dias do evento, que cumpram os intervalos de tempo regulados, que respeitem
as regras predefinidas para finalizarem a corrida, e que entreguem o seu passaporte devidamente carimbado em todos os Check-Points.
· O Check-Points irão ser disponibilizados apenas nos dias 11 e 12 aquando do secretariado.
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ESTRUTURA DO EVENTO:
DIA 01 (12 de Outubro de 2019):
(EXCLUSIVO X-PERIENCE PACK)
· Percurso: 100km Gravel dificuldade média, média/baixa.
· Os participantes irão arrancar todos em conjunto e à mesma hora. As chegadas serão controladas por
ordem de chegada á meta e com controlo de tempo.
· DIA 01 (* Horários provisórios):
*9:00 · Pequeno Almoço;
*10:30 · Partida;
· Reforço;
· Almoço (em local a informar atempadamente e mediante percurso do evento);
· Reforço;
*17:30 · Hora limite de chegada / validação do último finisher.
· Banhos;
*19:00 · Aperitivo pré jantar;
*20:00 · Jantar;
· DJ Set / Banda;
*24:00 · Ceia;
· Descanso.
DIA 02 (13 de Outubro de 2019):
(X-PERIENCE PACK + COMMUNITY PACK + LOCAL PACK)
· Percurso: Aproximadamente 20/25 km em circuito estrada/montanha/gravel com dificuldade média,
média/baixa.
· Os participantes irão partir em conjunto com um guia local.
· Este dia, será aberto a todos os interessados em participar desde que efetuem a sua inscrições de
forma prévia e dentro dos prazos estipulados.
· DIA 02 (* Horários provisórios):
*9:00 · Pequeno Almoço;
*10:00 · Partida;
*11:30 · Chegada;
· Banhos;
*12:15 · Aperitivo pré almoço;
*13:00 · Almoço;
*14:30 · Sorteio de Prémios
IMPORTANTE: Apenas para inscritos no X-PERIENCE PACK e que tenham cumprido todos
os requisitos para esse fim;
*15:30 · Cerimónia de encerramento.
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A RETER:
· A organização não se responsabiliza de qualquer forma, por quaisquer danos provocados pelos
participantes no evento, em si próprios e/ou a terceiros.
· O participante é responsável pela sua participação, no que concerne ao respeito pelas regras de
transito e código da estrada português, assim como pelas leis da constituição da república portuguesa.
· A organização recomenda que, os participantes tenham um seguro de responsabilidade civil válido por
morte, acidente ou invalidez que cubra extração e repatriação de emergência.
· É obrigatório que o participante, no momento do secretariado tenha os seguintes documentos:
documento de identificação e cópia de email que confirma a inscrição no evento.
· Ao inscrever-se no evento, o participante assume ter capacidade/condição física para o mesmo
efeito.
· Ao inscrever-se no evento, cada participante retira os promotores qualquer responsabilidade pelos
seus atos.
· "Bicicletas elétricas” não são permitidas.
· É recomendável que o participante tenha um equipamento de orientação GPS. Certifique-se de que tem
bateria suficiente para todo o evento (7/8:00 de uso).
· Veículos motorizados, como carros, motorizadas ou veículos similares, não são permitidos para
assistência pessoal aos participantes á exceção dos da organização.
· A organização promoverá um jantar onde será fomentada interação social entre os participantes, suas
famílias, expositores, etc.
· O evento a que este regulamento se refere, tem acima de tudo propósito da divulgação da modalidade
do GRAVEL.
· O GRAVEL é uma modalidade do ciclismo em grande expansão na Europa e no mundo, mas que em
Portugal ainda está a dar os primeiros passos.
· A vossa presença no primeiro evento de gravel em Portugal, poderá ajudar a fazer a história da
modalidade neste nosso país.
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A RETER (cont.):
· Não se esqueça de trazer: bicicleta, equipamento/vestuário adequado, capacete, câmaras de ar,
bomba de ar e todas as ferramentas necessárias para um passeio de qualidade e segurança. Luzes são
recomendadas.
· É obrigatório o uso de capacete de proteção. A não utilização do capacete exclui de imediato o
participante do evento, sem ter lugar a qualquer reembolso do valor da inscrição ou qualquer outro.
· Este evento apenas é possível graças ao entusiasmo e comprometimento de todos os nossos
voluntários. Por favor, seja cordial com os mesmos.
· Portugal é um dos países mais seguros do mundo. A Serra do Caramulo é uma das áreas mais naturais
e tranquilas de Portugal. Relaxe e aproveite nossa região e cultura.
· Siga as indicações da organização, pela sua segurança e a para maior diversão em todo o evento.
· A organização é unanime em todas as suas decisões.
· Lembre-se de que nestes eventos, os vencedores é uma mera formalidade...aqui todos vão ganhar,
pois será uma experiência única e a primeira em Portugal.
· Os prémios serão sorteados, por isso, mesmo que não seja o melhor atleta do mundo, a probabilidade
de ganhar o "1º prémio" é muito grande.
· Se pensas inscrever-te no nosso evento por causa dos prémios, talvez este não seja o evento para ti.

PLEASE, GET DIRTY...
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