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Normas excepcionais devido à pandemia
Secretariado
O secretariado terá um horário alargado de forma a diminuir a afluência. No acesso é
obrigatório dar o distanciamento determinado pela DGS e o uso permanente de máscara.

Partidas
As partidas serão efectuadas no Anjo da Guarda – Pousaflores - Ansião (Localização:
39,872506, -8,399244), As partidas serão dadas de 1 em 1 minutos. No TATL de 30 kms,
prova inserida na Taça de Portugal ATRP os blocos de partida serão ordenados da
seguinte forma: 1.º Atletas filiados na ATRP por ordem de inscrição concluída; 2.º Atletas
não filiados na ATRP por ordem de inscrição concluída. No TATC os blocos de partida são
ordenados por ordem de inscrição concluída.

Ultrapassagens
De forma a garantir a integridade dos participantes, o atleta que ultrapassa deverá sinalizar
a sua intenção ao atleta que se encontra à sua frente, devendo dar um distanciamento de
2 metros. O atleta ultrapassado deverá facilitar a ultrapassagem encostando-se ou parando
em caso de necessidade.

Posto de abastecimento
Os postos de abastecimento serão configurados para fomentar o distanciamento entre
atletas, devendo estes terem a máscara colocada caso não se estejam a alimentar ou a
hidratar e garantir o distanciamento físico de 2 m. Os membros do staff estarão de igual
forma com máscara e luvas envergadas

Chegadas
Imediatamente após terem cruzado a meta os atletas deverão colocar máscara
prosseguindo a circulação de modo a não existir aglomerações junto à meta.

Entrega de prémios
A entrega de prémios será feita junto à meta num pódio que terá 2 metros de afastamento
entre atletas. Nos prémios coletivos o troféu será entregue a um representante da equipa
premiada.

Termo de responsabilidade
Conforme orientação n.º 036/2020 da DGS é obrigatório o preenchimento e entrega de um
Termo de Responsabilidade por todos os atletas. O Termo de Responsabilidade terá de
ser entregue até ao levantamento/entrega dos dorsais.

Medidas de Contingência
Será efetuada medição de temperatura a todos os atletas, não sendo possível iniciar a
prova no caso de apresentar uma temperatura igual ou superior a 38.º.
GRV_Versão14OUT20.
Na existência de casos suspeitos os mesmos serão conduzidos por um membro do staff
para uma sala previamente preparada, que terá disponível um kit com água e alguns
alimentos não perecíveis, solução antisséptica de base alcoólica, toalhetes de papel,
máscaras cirúrgicas, e acesso a instalação sanitária de uso exclusivo. (Conforme
orientações da DGS) Notas e alterações: O presente regulamento poderá ser atualizado
devendo ser consultado a versão mais atualizada publicada na página de inscrições
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Direitos de imagem
A organização da prova, respetivos patrocinadores e as entidades que colaboram na
organização deste evento desportivo reservam-se os direitos de utilizarem livremente em
todos os países e sob todas as formas, a participação dos concorrentes, assim como os
resultados por eles obtidos.
A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada pela organização do evento e/ou
por elementos da comunicação social para posterior divulgação ou aproveitamento
publicitário.
A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza
utilizar a sua imagem para a difusão da prova em todas as suas formas de comunicação
(rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, cartazes, meios de comunicação social, etc.) e
que estas possam ser utilizadas de forma intemporal em qualquer ação publicitária, com o
único fim de promoção e divulgação do evento. Cede também todos os direitos à sua
exploração comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem direito, por parte
do atleta, a receber qualquer compensação económica.

Dados Pessoais
Todo o participante, ao formalizar a sua inscrição, autoriza a publicação dos seus dados
pessoais necessários ao desenrolar da prova, seja nas listas oficiais, em meios de
comunicação e/ou internet, assim como, o seu uso para envio de informação relativa ao
evento, incluindo posteriores edições. Igualmente autoriza que as imagens recolhidas
(fotografia ou vídeo) possam ser utilizadas de forma intemporal em qualquer ação
publicitaria, com o único fim de promoção e divulgação do evento.
Cada participante é responsável pela veracidade dos dados fornecidos na sua inscrição, e
está consciente que estes farão parte de um ficheiro, do qual ANSIBIKERS, será
responsável. O titular dos dados terá direito de acesso, retificação, cancelamento oposição
conforme determina a Lei Orgânica 15/1999 de 13 de Dezembro, Lei da Proteção de
Dados de Carater Pessoal.

Disposições Finais
A organização reserva o direito de alteração do regulamento em benefício do bom
funcionamento do TAUT.
Sendo os atletas avisados de tal alteração no site (www.ansibikers.com) e/ou nas redes
sociais do evento (https://www.facebook.com/Ansibikers/) ou, nos casos que assim se
justifique, no próprio dia do mesmo.
Por motivos de segurança, incêndio ou qualquer outro motivo de força maior, a
organização reserva-se o direito de modificar o traçado ou a distância a ser percorrida ou
mesmo a cancelar a(s) prova(s).
Os Postos de Abastecimento e Controle (PAC) serão os locais de informação privilegiados
para comunicar aos concorrentes as decisões técnicas respeitantes ao evento.
O evento poderá ser cancelado sempre que estejam em causa as condições de segurança
para os atletas, casos em que não haverá lugar à devolução do valor da inscrição, ou de
qualquer outro valor.
A organização decidirá sobre todos os assuntos relacionados com o evento e que não
foram objeto de regulamentação ou sobre más interpretações do presente regulamento.
Das decisões da organização não caberá recurso.
Ansião, 05 de Novembro de 2020
A organização:
ANSIBIKERS - Associação de Praticantes de BTT

