Regulamento do evento
PASSEIO TT Trilhos de Samuel a 11-11-2018
1. Actividade realizada pelo Moto clube Diabos de Samuel,
adopta a denominação de PASSEIO TT Trilhos de Samuel a 1111-2018;
2. É aberta a todos os sócios do Motoclube Diabos de Samuel e
seus acompanhantes;
3. O PASSEIO TT TRILHOS DE SAMUEL é um passeio de motos e
moto quatro, que decorrerá dia 11 de NOVEMBRO de 2018, com
um percurso de, aproximadamente, 75 km dividido em dois
troços, com um grau de dificuldade 3/5;
4. O espírito de participação na prova não será o de competição,
pelo que não haverá qualquer entrega de prémios;
5. O trajecto decorrerá em caminhos rurais e trilhos no concelho
de Soure, estando o percurso aberto ao movimento de outros
veículos, pelo que todos os participantes deverão respeitar as
regras de trânsito;
6. Os participantes poderão completar PASSEIO TT TRILHOS DE
SAMUEL num tempo máximo de sete horas;
7. Durante o percurso existirão diversos postos de controlo, não
sendo a sua localização conhecida dos participantes;
8. Para evitar que os participantes cheguem para além da hora,
existirá sempre transporte para o local de chegada, bem como
um percurso alternativo e mais curto, para chegar a SAMUEL;

9. A prova será marcada com placas e fitas sinalizadoras em toda
a sua extensão. Serão também fornecidos números de telefones
de emergência, para eventual necessidade de contacto com
organização;
10. Existirão apenas dois escalões de participantes,
independente da idade ou sexo, podendo a participação ser feita
de moto ou moto quatro. Na eventualidade da participação de
um menor terá de ser apresentado um termo de
responsabilidade devidamente autorizado e assinado pelo
encarregado de educação;
11. Haverá uma lembrança alusiva ao evento para todos os
participantes;
12. As inscrições poderão ser feitas previamente, através da
internet ou pessoalmente até ao dia 08/11/2018, com o valor de
20,00€;
13 As inscrições feitas depois do dia 08/11/2018 e até ao dia do
passeio 11/11/2018, terão o valor de 25,00€;
14. Toda a documentação, incluindo dorsal, poderá ser levantada
até ao dia da prova, junto do secretariado;
15. As inscrições só serão validadas após pagamento;
16. No valor da Inscrição está incluído:
Participação no PASSEIO TT TRILHOS DE SAMUEL,
Pequeno almoço, reforço alimentar, almoço, lembrança e Seguro
de Acidentes Pessoais;

17. O nº de dorsal atribuído será personalizado e o controlo será
feito pelo nº do BI. Aos menores de 18 anos será exigida
declaração dos pais ou encarregados de educação a autorizar a
participação;
18. É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado
durante todo o percurso;
19. Todo o comportamento anti desportivo e anti ambiental
Implicará o afastamento do participante, pelo que não poderá
Voltar a participar em futuros eventos promovidos pelo
MOTOCLUBE DIABOS DE SAMUEL;
20. A participação no PASSEIO TT TRILHOS DE SAMUEL a 11-112018, implica a aceitação por parte dos participantes, de todas as
regras acima referidas.

