REGULAMENTO

1. O 1º Cicloturismo ADFR é um evento, cuja organização pertence à Associação
Desportiva de Flor da Rosa com o apoio do Município do Crato, da União de Freguesias
de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso e MP1 Bikes e realiza-se no dia 31 de
Maio de 2015, estando aberto à participação do público em geral.
2. As Inscrições devem ser efectuadas até ao dia 25/05/2015 em www.adfr.pt.
O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária ou depósito
bancário, para:
NIB 0045 6432 40219570515 98
a) Para a inscrição ser validada deve ser enviado o comprovativo de pagamento para o
e-mail:
ad.flordarosa@gmail.com até ao dia 25.05.2015;
b) A inscrição tem um custo de 13€ e incluí:
- Seguro
- Banhos (Pavilhão Municipal do Crato)
- Almoço (Salão dos Bombeiros Voluntários do Crato)
- Brinde
3. Os participantes no momento de partida devem apresentar-se devidamente
equipados, sendo obrigatório o uso do capacete.
4. O passeio não tem carácter competitivo, prevalecendo aqui o espírito de comunhão
com a natureza, respeitando-a, não deixando resíduos no percurso.
5. Sensivelmente a meio do percurso será servido um reforço alimentar.
6. Durante todo o passeio circulará na retaguarda do pelotão uma viatura de apoio.
7. O passeio terá o início às 9.00H em Flor da Rosa, junto ao Mosteiro de Santa Maria.
8. O passeio tem uma distância total de 57Km.
9. A velocidade média para este passeio deverá rondar os 20-25Km/h.

11. Todos os participantes devem rolar em pelotão respeitando o código da estrada
circulando na faixa da direita e não ultrapassando a viatura da organização, de modo a
facilitar a passagem do tráfego, obedecer aos sinais de trânsito, bem como, às ordens
dadas pelos elementos da organização.
12. O não comprimento do regulamento, confere à organização o direito de excluir
esse elemento do passeio.
13. A organização não se responsabiliza por desrespeito ou infração ao código da
estrada, cometidas durante o passeio.
14. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ou danos causados ou
sofridos por elementos não inscritos no evento.

