REGULAMENTO DO EVENTO
APRESENTAÇÃO
Bem-vindo ao paraíso do e à 7ª etapa do Mountain Bike Madeira Enduro Meeting 2021.
Localizado na costa norte da Ilha da Madeira, o concelho do Porto Moniz será o ponto
de partida para as mais variadas experiências que temos para oferecer, desde a cultura,
património, gastronomia típica, trilhos naturais e desafiantes. Serão seis dias para
explorar os melhores trilhos da ilha da Madeira.
O Mountain Bike Madeira Enduro Meeting 2021 é uma oportunidade para conhecer
toda a ilha de bicicleta. Cada dia vais sentir-te num local diferente, as características
geológicas da ilha fazem desta um local único e especial, proporcionando uma grande
variedade de trilhos panorâmicos, com vistas de cortar a respiração, a trilhos em
florestas densas e luxuriantes entre a montanha e o mar.
Durante os passeios terão transporte para as ligações mais longas entre os trilhos, para
que desfrutem ao máximo dos trilhos.
O objetivo principal das últimas edições foi a construção do 1º Centro de MTB da Região
Autónoma da Madeira, construído na área mais protegida da ilha, classificada
como Património Mundial pela Unesco em 1995 e a parceria com a Commençal Bikes.
Um sonho tornado realidade.
O Fanal é um local idílico com uma floresta singular, este centro é composto por seis
percursos, um percurso de Cross Country/Trail com cerca de nove quilómetros ideal
para um passeio em família permitindo percorrer o planalto do Fanal com diferentes
panorâmicas e beleza natural e com um circuito de enduro com cinco percursos distintos
no coração da floresta Laurissilva.
Os percursos estão todos sinalizados para que desfrutes ao máximo e com vários pontos
de interesse, desde levadas a caminhos reais, à fauna e flora especifica da Floresta
Laurissilva, vão complementar esta tua experiência.
No fim-de-semana, os participantes do meeting terão a oportunidade de competir com
os atletas locais na 4ª etapa da Taça Regional de Enduro da Madeira. Ao todo serão cerca
de 30km de acumulado de corrida, incluindo provas especiais e respetivas ligações.
Junta-te a nós neste evento único! A tua jornada começa aqui.
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1) Condições físicas e psicológicas necessárias à participação no evento
A organização alerta todos os participantes para a importância de possuírem as
condições físicas e psicológicas necessárias à participação no evento e à distância de
Trail Running que se inscrevem.
O evento é público e aberto a todos os que desejem participar (mediante cumprimento
de todos os requisitos presentes no presente regulamento). No entanto, a organização
não se responsabiliza pela falta de preparação física e psicológica dos atletas para o
desafio a que se propõem.
A organização relembra que a participação deverá ser conscientemente ponderada
tendo em conta os seguintes aspetos:
Preparação física e psicológica de cada participante;
As distâncias,
Os desníveis;
Temperatura e condições climatéricas;
Tipo de terreno.
2) Regras de conduta desportiva
A organização do realiza o evento com espírito desportivo e de Fair-Play, assim como no
cumprimento e promoção da atividade física e no respeito pelo meio ambiente.
Será considerado comportamento inadequado e infração de conduta desportiva todo e
qualquer atleta que:
•

Recorra à linguagem ofensiva perante outro atleta ou membro da organização
ou público;

•

Recorra a agressão verbal ou física, durante o evento;

•

Lance, provoque ou instigue a agitação e alarme dos assuntos relativos ao evento
nas redes sociais, blogs, páginas pessoais, sites ou órgão de comunicação.

As penalizações por desrespeito às regras de conduta desportiva serão de 3 níveis:
1º – Advertência;
2º – Desqualificação e expulsão do evento ao qual se refere este regulamento;
3º – Proibição de participar em eventos futuros organizados pela presente organização.
O Atleta que incorra neste tipo de infração, será de imediato informado verbalmente da
penalização e posteriormente será notificado via e-mail da decisão.
3) Responsabilidades da organização perante os atletas
Os participantes inscritos aceitam participar voluntariamente e sob a sua própria
responsabilidade na competição. Consequentemente concordam em não reclamar ou
efetuar qualquer exigência à organização, seus colaboradores, às autoridades, seus
patrocinadores e outros participantes de qualquer responsabilidade para com os
mesmos e seus herdeiros, em tudo o que exceda a cobertura das suas responsabilidades,
da dos seus colaboradores e participantes.
4) Seguros Desportivos
Todos os atletas estão cobertos com seguro desportivo numa apólice exclusivamente
contratada para o evento.
O organizador subscreve um seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais
durante a vigência do evento. Este seguro garante a cobertura mínima das suas
responsabilidades, das dos seus colaboradores e participantes.
Em caso de acidente, o atleta ou sinistrado, deverá, em primeiro lugar, contactar a
organização, a qual providenciará o seu encaminhamento para a instituição médica mais
adequada ao seu estado de saúde, juntamente com o impresso de participação de
sinistro com o respetivo número da apólice, carimbado e assinado pela organização
(tomador do seguro).
Em virtude da urgência e/ou gravidade de alguns acidentes, torna-se impossível efetuar
o preenchimento da participação no ato do sinistro. Nestas situações a participação do
sinistro será formalizada após efetuado o socorro ao sinistrado.
A organização dispõe de um prazo de oito dias depois de ocorrido o sinistro, para junto
da seguradora para proceder à participação da ocorrência.
Após o prazo acima referido a seguradora reserva-se ao direito de não aceitar a referida
participação.
Todas as despesas relacionadas com o sinistro deverão ser previamente regularizadas
pelo respetivo sinistrado e posteriormente enviados os documentos e faturas à
seguradora para posterior reembolso.
O sinistrado será reembolsado pela seguradora de acordo com as coberturas do seguro,
apenas e só no caso da participação de seguro tenha sido devidamente formalizada e
aceite pela seguradora.
A organização não assumirá despesas de sinistros, dos quais não tomou conhecimento
em tempo útil para ativação do seguro.

As coberturas e franquias do Seguro de Acidente Pessoais (os valores de cobertura serão
disponibilizados antes da realização do evento.
Morte por Acidente:
Invalidez Permanente por Acidente:
Despesas de Tratamento por Acidente:
Despesas de Funeral:
Despesas c/ operações salvamento, busca, transporte do sinistrado:
Idade Limite:
As despesas cujos valores venham a exceder as coberturas acima indicadas, deverão ser
única e exclusivamente suportadas pelo sinistrado. A organização declina qualquer
responsabilidade nesta matéria.
5) Inscrições devidamente formalizadas e regularizadas
Entende-se por inscrição regularizada todas as inscrições que tenham sido devidamente
efetuadas
no
formulário
online
no
site
oficial
do
evento
(www.mountainbikemadeira.com) e igualmente pagas por via dos meios de
pagamentos disponíveis no referido site.
Todo e qualquer atleta que tenha efetuado devidamente a sua inscrição e regularizado
o correspondente pagamento deverá receber um e-mail da organização a confirmar a
sua inscrição com sucesso.
Caso o atleta não tenha recebido confirmação / comunicação do seu registo via e-mail
após o pagamento da sua inscrição, deverá contactar a organização.
O atleta só poderá participar no evento mediante o pagamento e entrega à organização
do termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade será enviado juntamente
com os dados bancários e deverá ser devolvido devidamente preenchido e assinado pelo
próprio, e enviado para o e-mail do evento (mountainbikemadeira@gmail.com).
O atleta é o único responsável pela introdução dos dados necessários à formalização da
sua inscrição.
A organização não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto do formulário de
inscrições, assim como pela veracidade dos dados submetidos pelos atletas, perante as
seguradoras quer com outras entidades.
6) Método de pagamento
•

Depois de concluída a inscrição, será enviado por e-mail com os dados bancários
para pagamento da inscrição;

•

Transferência bancária é o único método de pagamento. Não aceitamos PayPal
ou outros métodos de pagamento. O pagamento deve ser realizado em 48 horas,
e comprovado com o envio do comprovativo de pagamento para concluir todo o
processo de inscrição.

7) Política de Cancelamentos
•

Todo e qualquer atleta poderá cancelar a sua inscrição até ao dia 15 de Agosto
de 2021, sendo reembolsado a 100%;

•

Depois de concluído o todo o processo de inscrição, não aceitamos
cancelamentos e não fazemos reembolsos exceto nas seguintes situações:

•

Se o evento for cancelado devido a limitações do COVID19, decretadas pelo
nosso país (saúde, voos, reuniões de grupo, eventos esportivos, etc.) você será
totalmente reembolsado por transferência bancária se o cancelamento for antes
do dia 15 de Agosto de 2021 ou pode adiar sua inscrição para uma edição futura;

•

Se o evento se realizar e o atleta tiver restrições de viagem devido ao COVID19
de seu país (quarentena forçada ou bloqueio na partida), pode adiar a sua
inscrição para uma edição futura ou obter 75% de reembolso da taxa de
inscrição, se o cancelamento for posterior ao dia 15 de agosto de 2021. Os
organizadores podem solicitar documento que comprove as restrições impostas
pelo vosso país;

•

Em caso de lesão, pode adiar a sua inscrição para uma edição futura ou cancelar
a inscrição e será reembolsado em 75%, apresentando justificativa médica
credenciada, se o cancelamento for após o dia 15 de agosto de 2021;

•

Recomendamos que adquira um seguro de viagem onde possa incluir as suas
despesas caso não possa comparecer ao evento. Por exemplo, se houver um
acidente antes do evento, poderá obter um reembolso por meio do seu seguro.
Forneceremos uma fatura para confirmar seu pagamento e poderá adiar a sua
inscrição para uma edição futura ou obter 75% de reembolso da taxa de
inscrição;

•

É da responsabilidade do atleta assumir todos os pagamentos extras do seu
banco, incluindo taxas de câmbio e taxas de processamento bancário.

8) Secretariado e Check-in
O Check-in está situado na sede do Clube Naval do Seixal.
Para efetuar o check-in cada atleta deverá:
•

Apresentar o Documento de Identificação com fotografia;

•

Ter enviado o termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado
para mountaibikemadeira@gmail.com;

•

Cumprir todos os requisitos exigidos pelo IASaúde no que concerne a prevenção
da COVID-19;

•

Viagens para a Madeira e Porto Santo – Regras – https://tinyurl.com/y68cay83

•

No caso de ter viajado para fora da região, ou ser não residente, apresentar um
teste negativo à COVID-19.

9) Formalizada a inscrição, implica que todo e qualquer atleta:

•

Ao efetivar a sua inscrição no evento declara estar com aptidão física e
consciente dos riscos inerentes à prática da atividade;

•

Aceita respeitar o presente regulamento;

•

Concorda respeitar todos os elementos da organização e as suas indicações;

•

Declara cumprir todos os requisitos e exigências solicitadas para participação no
evento;

•

Compromete-se a promover a ética e a boa convivência não só para com outros
atletas como também com todos os participantes no evento;

•

Declara respeitar as indicações das equipas médicas e de emergência, e de
membros da organização. Em caso de desrespeito será sob sua e única
responsabilidade as consequências de tal desrespeito;

•

Aceita ser excluído do presente evento ou banido de qualquer futuro evento
organizado pela presente organização, sem qualquer reembolso ou
indemnização, no caso de desrespeito em público ou em privado para com os
participantes ou organização ou parceiros;

•

Após efetuada e regularizada a inscrição não poderá contestar o presente
regulamento.

10) Medidas Preventivas – COVID-19
Perante a conjuntura atual que se vive devido ao vírus SARS-CoV-2, o evento terá as
limitações e precauções adequadas e impostas pelas autoridades competentes, à época
da sua realização.
Assim sendo, no decorrer do evento existirão medidas de contingência impostas com o
intuito de salvaguardar a saúde e segurança de todos os atletas, membros da
organização e público em geral. Todas as medidas enunciadas abaixo poderão ser
sujeitas a alterações por parte da Organização, de modo a cumprir com o estipulado
pelas entidades e autoridades competentes.
a) Todos os envolvidos no evento, atletas e organização deverão manter uma
higiene pessoal adequada à situação atual, nomeadamente higienização
frequente e minuciosa das mãos e cumprimento da etiqueta respiratória;
b) Pessoas diagnosticadas com COVID-19, mesmo que assintomáticas, não podem
participar no evento, sem a necessária alta médica apresentada no secretariado;
c) A organização reserva-se ao direito de solicitar o preenchimento de um inquérito
epidemiológico a todos os atletas;
d) Atletas não residentes, ou residentes que tenham viajado para fora da região nos
dias anteriores ao evento, terão de seguir as instruções do IASaúde,
nomeadamente:
e) Preencher o questionário Madeira Safe ( https://madeirasafe.com/#/login );
f) A participação de atletas não residentes, ou residentes que tenham viajado para
fora da região nos dias anteriores ao evento, não será autorizada a sua

participação, sem a apresentação de um teste negativo à COVID-19 no
momento do check-in. O teste pode ser realizado no país de origem até 72 horas
antes de viajar ou à entrada da região[1]. No caso de, ao entrar na região, o teste
à COVID-19 for positivo, a participação no evento será impedida e a organização
não se responsabiliza por encargos que o atleta possa ter e não terá direito a
reembolso;
g) Utilização de máscara obrigatória no check-in/secretariado;
h) A organização reserva-se ao direito de tornar obrigatório o uso de máscara em
todos os espaços do evento, abertos ou fechados e transportes, caso a medida
do uso obrigatório de máscara esteja em vigor na semana do evento;
i) Na partida da prova a máscara tem de ser utilizada e poderá ser removida antes
do início de cada especial cronometrada;
j) Antes da partida será efetuado o rastreio da temperatura dos atletas. Atletas
com uma temperatura superior a 38ºC serão impedidos de realizar a prova.
Aconselha-se ainda, a que todos os atletas façam esta verificação todos os dias
antes de saírem dos alojamentos onde estão instalados;
k) Durante a prova, o distanciamento físico entre atletas, treinadores,
espectadores deverá ser de 2 metros;
11) Proteção de Dados
•

A organização utilizará os dados dos atletas / participantes para efeitos de
realização do próprio evento em diversos momentos e perante entidades
terceiras que passamos a enumerar:
• Seguradora (s) – Listagens com nome, Data de Nascimento, n.º documento de
Identificação CC e/ou NIF;
• Publicação listagens de Inscritos (site oficial do evento);
• Às seguintes entidades serão enviados os dados de todos os atletas que tenham
concluído as diversas provas e tenham sido classificados para efeitos de
classificação, de estatística e de avaliação do evento:
• FPC – Federação Portuguesa de Ciclismo;
• ACM – Associação de Ciclismo da Madeira.
• Serão submetidas às entidades acima referidas, os seguintes dados: nome
completo, nacionalidade, nº documento de identificação (CC ou NIF), tempo de
prova realizado;
• Qualquer atleta poderá exercer o seu direito de acesso, retificação ou anulação
dos
seus
dados
pessoais,
enviando
um
e-mail
para mountainbikemadeira@gmail.com;
• Poderão ainda ser divulgados dados como nome, nacionalidade, clube e
classificações (palmarés) dos atletas / participantes, no âmbito de notícias,
classificações e divulgação nas redes sociais e comunicação social;
• Poderão ainda ser partilhados dados com as entidades públicas de saúde e
segurança.
12) Direitos de Imagem

O participante renúncia do seu direito de imagem durante o decorrer do evento, e
renúncia também do direito de reclamar do uso da sua imagem quer pela organização
quer pelos parceiros oficiais do evento. Somente a organização pode passar este direito
de imagem aos Media via uma acreditação ou licença adaptada.
A entidade organizadora reserva-se ao direito exclusivo da exploração de imagem e de
conteúdos audiovisuais, fotográficos e jornalísticos do evento. Qualquer projeto ou
suportes publicitários produzidos para publicação têm de obter a prévia autorização da
organização.
Apenas a organização poderá conceder acreditação de jornalistas, fotógrafos e
audiovisuais, para aceder a locais de restrito acesso.
É obrigatório o uso do material técnico e publicitário fornecido pela organização, sendo
explicitamente proibido de modificar, dobrar ou ocultar o material publicitário, que o
fizer será alvo de penalização.

13) Disposições finais
A organização do evento Mountain Bike Madeira Meeting 21, reserva-se ao direito de:
a. Modificar o percurso, a localização
controlo/abastecimento sem aviso prévio;

e

número

de

postos

de

b. Atrasar ou cancelar a partida de uma prova no caso de condições climatéricas
adversas que a organização considere que colocam em causa a segurança dos
atletas e dos elementos da organização. Não haverá direito a reembolso;
c. Alterar as barreiras horárias, reduzir, suspender ou parar uma prova por motivos
de segurança, em situações de condições climatéricas adversas;
d. A organização do evento, reserva-se ainda ao direito de alterar a qualquer
momento e sem aviso prévio as condições estabelecidas no presente
regulamento. A realização da inscrição na prova implica a aceitação do
regulamento.

14) Contactos da Organização
Contactos Oficiais do evento Mountain Bike Madeira Meeting 21:

mountainbikemadeira@gmail.com
www.mountainbikemadeira.com
Seixal, 01 de Abril de 2021
[1]

Os resultados dos testes à COVID-19 realizados no Aeroporto da Madeira podem
demorar até 12 horas a serem divulgados. O atleta deve ter esta informação em atenção
na compra da viagem para a Madeira.

