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I. Regulamento 

A verificação do incumprimento de uma ou mais alíneas presentes neste 

documento por parte de algum participante na prova, implica a desclassificação 

do mesmo e possível exclusão de eventos futuros.  

 

1. Identificação da Prova e Participantes  

A rota a seguir estará sinalizada por demarcação clara, como cintas, cartazes 

e/ou setas de direção, que indiquem ao participante a rota a seguir. Estes 

elementos de demarcação serão detalhados na informação a prestar a cada 

participante.  

 

a) É proibido seguir por atalhos, alterar, deslocar ou ocultar marcações, 

entregar indicações erróneas ou confusas, ter atitude antidesportiva ou 

desleal.  

b) O Dorsal da prova deve estar colocado em permanência, em local visível 

(guiador), assim como o CHIP da prova, que servirá de comprovativo da 

sua correta passagem pelo percurso e pelos controlos ao longo do 

mesmo. 

c) É imprescindível a passagem por todos os pontos de controlo da prova de 

forma cronológica de acordo com o itinerário providenciado na página web 

oficial do evento e a sinalização.  

 

2. Motivos gerais para desclassificação 

a) Não ter o capacete colocado durante todo o percurso do evento.  
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b) Receber ajuda ou abastecimento de qualquer pessoa, quer seja 

competidor ou não (exceto em situações de auxílio). 

c) Recortar o dorsal ou coloca-lo de forma não visível. 

d) Alteração dos materiais definidos pela organização.  

e) Atirar lixo ou desperdícios durante a prova.   

f) Substituir material obrigatório pela organização.  

g) Não respeitar as indicações da organização.  

h) Somente baterias aprovadas serão permitidas, não podendo ser trocadas 

durante a prova. Apenas uma bateria é permitida. 

i) É proibido o uso do telemóvel durante a competição. 

j) Os cinco primeiros classificados em cada categoria (masculino e feminino) 

deverão ir para um pré-estacionamento fechado com a sua bicicleta.  

k) Os participantes não poderão desligar a eBike antes de levá-la para este 

pré-estacionamento fechado. 

l) A potência de pico da ebike está definida em 725 watts.  

 

3. Conduta do Participante 

Os participantes comprometem-se a manter uma conduta correta durante toda a 

prova. A verificação de uma ou mais ações descritas nas alíneas seguintes 

constituem a desclassificação do sujeito implicado.  

 

a) Agredir ou insultar outro participante, membro da organização, voluntário 

ou espetador.  
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b) Não participar, sem causa justificada, na cerimónia oficial de entrega de 

prémios. 

c) Provocar um acidente desportivo com outro participante, membro da 

organização, voluntário e ou espectador. 

d) Provocar um acidente de forma voluntária. 

e) Participar com uma identidade falsa ou por entreposta  

f) Impedir ou dificultar voluntariamente a passagem de outro participante.  

 

Notas finais:  

A Organização reserva-se ao direito de modificar o percurso, local, horários da 

prova, controlo de GPS e restantes elementos, sempre que as circunstâncias 

assim o imponham. 

Os três primeiros classificados de cada categoria irão receber um troféu 

comemorativo. 

 

II. Guia Normativo do Evento 

 

1. Inscrição 

Qualquer pessoa que deseje participar nesta competição deve inscrever-

se através do site oficial: www.vianaebike.com (Prova destinada 

exclusivamente a e-Bikes). 

As inscrições decorrem até ás 23h59 de 20 de Fevereiro de 2023, ou até 

completar as 120 inscrições a que o evento está limitado. 

http://www.vianaebike.com/
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Para que a inscrição seja válida, é obrigatório preencher todos os dados 

solicitados no formulário e pagar a inscrição. 

Valor da Inscrição: (50€ até às 23h59 do dia 31 de Janeiro, 60€ do dia 1 

de Fevereiro até às 23h59 do dia 20 de Fevereiro de 2023) 

Inclui: 

• Participação na prova; 

• Seguro;  

• Race Bag com Dorsal; 

• Acesso à área de lavagem de bicicletas e balneários nas 

imediações do FeelViana; 

 

Política de cancelamento e alterações: 

• Cancelamentos ou alterações devem ser solicitados a 

bike@feelviana.com, antes do dia 19 de Fevereiro. 

• Existe a possibilidade de mudar o nome da inscrição de um 

participante em caso de impossibilidade de competir no evento, 

desde que notificado antes de 19 de Fevereiro de 2023, data 

anterior à atribuição de dorsais. 

No ato da entrega dos dorsais no secretariado da prova os concorrentes 

assinarão uma declaração em como aceitam o regulamento da prova e se 

comprometem a cumprir o mesmo.  

mailto:bike@feelviana.com
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2. Isenção de Responsabilidade 

a) O participante compromete-se a isentar o FeelViana, ou qualquer pessoa, 

singular ou coletiva, ligada à organização do evento, das 

responsabilidades decorrentes de qualquer acidente causado, tanto por 

eventos de trânsito, como por acidentes desportivos. 

b) O participante compromete-se a isentar o FeelViana de quaisquer agravos 

que, por motivos de saúde, possam decorrer da sua participação na 

prova, assumindo pessoalmente o risco inerente à saúde que o esforço 

físico requer para participar. 

c) Da mesma forma, o participante compromete-se também a isentar a 

organização de quaisquer responsabilidades que possam surgir com a 

participação na prova, tais como perda ou deterioração de bens pessoais, 

furto, extravio ou outras circunstâncias. 

 

3. Deveres do Participante 

a) Participa sob sua única e exclusiva responsabilidade. 

b) Deve avaliar a conveniência de iniciar, sair e/ou continuar a prova. 

c) Declara conhecer o Regulamento que rege esta atividade desportiva e 

recreativa, aceitando e concordando com o mesmo, no momento da sua 

inscrição. Da mesma forma, declara estar em condição de saúde apta a 

participar nesta competição. 

d) Antes, durante e depois da competição, deve zelar pela segurança, 

evitando acidentes com a sua pessoa, outros participantes e terceiros.  
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e) Entende e aceita que, os organizadores, patrocinadores, representantes 

e proprietários das terras onde o percurso de desenrola, não são 

responsáveis pelo seu bem-estar antes, durante e após a prova.  

f) Assume, que um evento desportivo desta índole, como Mountain Bike, 

tem os seus riscos e pode causar lesões leves e/ou graves. Assim os 

participantes isentam o FeelViana e os seus representantes, 

patrocinadores e entidades, de toda responsabilidade, civil, criminal, 

administrativa, ou de qualquer outra natureza decorrente desta 

competência. 

 

4. Controlo Técnico e Verificações 

a) As credenciações e verificações são no sábado 11 de Março de 2023, 

para evitar aglomerações no dia da prova. O horário é das 9:00 ás 19:00 

no FeelViana mais propriamente na FeelViana Store. 

b) Todos os pontos de verificação podem ser verificados aleatoriamente no 

dia da corrida, independentemente de as verificações terem sido 

aprovadas no sábado. 

c) Em alguns testes de verificação, pode ser solicitada a remoção dos 

pedais. 

 

5. Categorias 

Serão aceites participantes nas categorias Elite, Master 30, Master 40, 

Master 50, e Feminino. Será estabelecida uma classificação Scratch geral. 
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6. Prémios e ofertas 

a) Todos os concorrentes terão algumas surpresas dos patrocinadores da 

prova que serão entregues aquando da entrega do dorsal no secretariado. 

b) Os três primeiros classificados de cada categoria receberão os respetivos 

Troféus. 

 

7. Controlo e verificação técnica 

a) A prova terá Controlo Horário de Partida, Controlo Horário de Chegada e 

terá ainda Controlos Horários antes das Especiais. 

b) O vencedor será aquele que obtiver o menor tempo no somatório das 6 

Especiais. 

c) Após a prova, as E-Mountain Bike dos cinco primeiros classificados de 

cada categoria irão para um parque fechado para verificação técnica. 

 

8. Medidas de combate ao doping tecnológico 

a) Pesquisa de sistemas de auxílio à pedalada adicionais que não são 

permitidos ou aprovados. 

b) Deteção de manipulações não permitidas na bateria e no motor. 

c) Pesquisa e identificação de sensores anómalos. 

d) Verificar se há códigos de ativação não permitidos (Exemplo: // WALK + 

- + - // mais de 25Km / h). 

e) Proibição de uso de telemóveis durante a competição. 
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f) Somente baterias aprovadas serão permitidas e não podem ser retiradas 

e/ou trocadas durante a prova.  

9. Uso de Imagem 

a) O participante aceita e autoriza que FeelViana Hotelaria Lda, sem 

qualquer custo económico, registe a sua imagem sob o formato de 

fotografia e/ou vídeo desde o momento da sua inscrição, até ao dia da 

prova, inclusive.   

b) O participante autoriza a divulgação das imagens captadas para em 

meios de comunicação como televisão, jornais, internet, revistas, 

cartazes, redes sociais, ou qualquer material publicitário que tenha por 

objetivo a promoção desta prova. 

10.  Recomendações  

a) Recomenda-se o uso de capacete integral.  

b) Recomenda-se dar pelo menos uma volta de reconhecimento ao 

percurso.  

 

11.  Horário  

SÁBADO – 11 DE MARÇO 

• 9:00 – 16:00 – RECONHECIMENTO DO PERCURSO ( DE FORMA AUTÓNOMA ) 

• 10:00 – 12:00 – FAMILY BIKE RIDE ( PARTICIPAÇÃO GRATUITA, 30%DE 

DESCONTO, NO CASO DE  ALUGER DE BIKE ) 

• 14:00 – 16:00 - KIDS GINCANA CHALLENGE ( LIMITADO A 20 INSCRITOS. * 

GRATUITO PARA FILHOS DE PARTICIPANTES NO EVENTO. RESTANTES, TEM UM 

VALOR DE 10€ CONSUMÍVEIS NA LOJA FEELVIANA ) 

• 17:00 – 19:00 - SUNSET BIKE COCKTAIL 
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• DOMINGO – 12 DE MARÇO 

• 9:00 – HORÁRIO SAÍDA - FEELVIANA ( ENTRADA EM PARQUE FECHADO ENTRE 

AS 08H00 E 08H30 ) 

• 13:00 – HORÁRIO CHEGADA - FEELVIANA ( ABERTURA PARQUE FECHADO 

15H40 ) 

• 14:30 – ENTREGA DE PRÉMIOS 

• 17:00 – ENCERRAMENTO DO EVENTO 
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I. Regulation 

The verification of non-compliance with one or more items in this document by 

any participant in the race, implies the disqualification of this competition and 

possible exclusion from future events. 

 

1. Route and participants Identification 

The route to be followed will be identified by clear demarcation, such as belts, 

posters and/or direction arrows, which indicate to the participant the route to 

follow. These demarcation elements will be detailed in the information to be 

provided to each participant. 

 

a) It is forbidden to take shortcuts, change, move or hide markings, give 

erroneous or confusing indications, have an unsportsmanlike or unfair 

attitude. 

b) The Racing Tag Number must be permanently placed, in a visible place 

(handlebars), as well as the race CHIP, which will serve as proof of correct 

passage through the course and the controls along it. 

c) It is essential to pass through all the test control points chronologically 

according to the itinerary provided on the event's official website and the 

track markings. 

 

2. General reasons for disqualification 

a) Not having the helmet on during the entire event. 
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b) Receiving help or supplies from any person, whether a competitor or not 

(except in help/assistence situations). Cut out the Racing Tag Number or 

place it in a non-visible way. 

c) Change of materials defined by the organization. 

d) Throwing garbage or waste during the race. 

e) Replace material required by the organization. 

f) Not respecting the organization's instructions. 

g) Only approved batteries will be allowed and cannot be changed during the 

race. Only one battery is allowed. 

h) The use of mobile phones during the competition is prohibited. 

i) The top five in each category (male and female) must go to a closed pre-

parking lot with their bicycle. 

j) Participants will not be able to turn off the eBike before taking it to this 

closed parking lot. 

k) The ebike's peak power is set at 725 watts. 

 

3. Participant Conduct 

Participants accept to maintain a correct conduct throughout the race. The 

verification of one or more actions described in the following paragraphs 

constitutes the disqualification of the person involved. 

 

a) Assaulting or insulting another participant, organization member, volunteer 

or spectator. 

b) Not participating, without justifiable reason, in the official award ceremony. 
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c) Cause a sporting accident with another participant, member of the 

organization, volunteer or spectator. 

d) Cause an accident voluntarily. 

e) Participate with a false ID.  

f) Voluntarily stop or hinder the passage of another participant.  

 

Final notes:  

The Organization reserves itself the right to modify the route, location, race times, 

GPS control and other elements, whenever circumstances dictate it. 

The top three in each category will receive a commemorative trophy. 

 

II. Event Normative Guide 

 

1. Registration 

Anyone wishing to participate in the competition must register through the 

official website: www.vianaebike.com (exclusively for e-Bikes). 

Entries take place until 11:59 pm on February 20, 2023, or until the 120 

entries to which the event is limited. 

To validate the registration, it is mandatory to fill in all the data requested 

in the form and pay the registration fee. 

Registration Fee: (50€ until 11h59 pm January 31, 60€ from February 1 

until 11h59pm February 20 of 2023) 

Includes: 

http://www.vianaebike.com/
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• Participation in the competition; 

• Insurance;  

• Race Bag; 

• Access to the bicycle washing area and changing rooms at FeelViana 

facilities; 

 

Cancellation and changes policy: 

• Cancellations or changes must be requested to bike@feelviana.com, 

before February 19 of 2023; 

• There is the possibility to change the name of a participant's registration 

in case it is impossible to compete in the event, provided that the 

participant gives prior notice before February 19, 2023 - date prior to the 

allocation of Racing Tag Numbers. 

Upon delivery of the bib to the race secretariat, competitors will sign a 

declaration in which they accept the race regulations and undertake to 

comply with it. 

 

2. Disclaimer 

a) The participant undertakes to exempt FeelViana, or any person, individual 

or collective, linked to the organization of the event, from the 

responsibilities arising from any accident caused, either by traffic events 

or by sports accidents. 

mailto:bike@feelviana.com
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b) The participant undertakes to exempt FeelViana from any harm that, for 

health reasons, may result from his/her participation in the competition, 

personally assuming the inherent health risk due to physical effort that 

requires to participate in this event.  

c) Likewise, the participant also undertakes to exempt the organization from 

any liabilities that may arise from participating in the event, such as loss or 

deterioration of personal property, theft, misplacement or other 

circumstances. 

 

3. Participant's Obligations 

a) Participates under sole and exclusive responsibility. 

b) Must assess the advisability of starting, exiting and/or continuing the race.  

c) Declare to know the Regulation that conducts this sporting and 

recreational activity, accepting and agreeing with it, at the time of 

registration. Likewise, declares that he is in a healthy condition to 

participate in this competition. 

d) Before, during and after the competition, must ensure safety, avoiding 

accidents with himself, other participants and third parties.  

e) Understand and accept that the organizers, sponsors, representatives and 

owners of the land where the course takes place are not responsible for 

the participant well-being before, during and after the race. 

f) Assumes that a sporting event of this nature, such as Mountain Biking, has 

its risks and can cause minor and/or serious injuries. Thus, the participants 

exempt FeelViana and its representatives, sponsors and entities from any 
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liability, civil, criminal, administrative, or of any other nature arising from 

this competence. 

 

4. Technical Control and Verifications 

a) Accreditations and verifications are on Saturday, March 11, 2023, to avoid 

crowds on the day of the race. The time is from 9:00 to 19:00 at FeelViana. 

b) All checkpoints can be randomly checked on race day, regardless of 

whether the checks passed on Saturday. 

c) In some verification tests, may be asked to remove the pedals. 

 

5. Categories 

Will be accepted participants in the Elite, Master 30, Master 40, Master 50, 

and Female categories. An overall Scratch rating will be established. 

 

6. Prizes and Gifts 

a) All competitors will have some gifts from the race sponsors that will be 

delivered when the Racing Tag Number is delivered at the secretariat. 

b) The first three classified in each category will receive the respective 

Trophies. 

 

7. Control and technical verification 

a) The race will have Departure Time Control, Arrival Time Control and will 

also have Time Controls before the Specials. 

b) The winner will be the one with the lowest time in the total of the 6 Specials. 
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c) After the race, the top five E-Mountain Bikes will go to a closed park where 

the top three of each race will undergo a technical check.  

 

8. Technological doping preventing protocol  

a) Research for additional pedaling assistance systems that are not allowed 

or approved. 

b) Detection of unauthorized manipulations on the battery and motor. 

c) Research and identification of anomalous sensors. 

d) Check for disallowed activation codes (Example: // WALK + - + - // more 

than 25Km/h). 

e) Prohibition of the use of cell phones during the competition. 

f) Only approved batteries will be allowed and cannot be removed and/or 

changed during the race. 

 

9. Image captation and usage 

a) The participant accepts and authorizes that FeelViana Hotelaria Lda, 

without any economic cost, register their image in the format of 

photography and/or video from the moment of their registration, until the 

day of the test, inclusive. 

b) The participant authorizes the dissemination of the captured images to 

media such as television, newspapers, internet, magazines, posters, 

social networks, or any advertising material that aims to promote this 

event. 

11. Recommendations 

a) The use of a full-face helmet is recommended. 
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b) It is recommended to make at least one reconnaissance lap of the course. 

 

11. Schedule 

SATURDAY – MARCH 11 

• 9:00 – 16:00 – RECOGNITION OF THE ROUTE (AUTONOMOUSLY) 

• 10:00 – 12:00 – FAMILY BIKE RIDE (FREE PARTICIPATION, 30% DISCOUNT, IN 

CASE OF BIKE RENTAL) 

• 14:00 – 16:00 - KIDS GYNCANA CHALLENGE - LIMITED TO 20 SUBSCRIBERS. 

THERE IS A VALUE OF 10€ CONSUMABLES IN THE FEELVIANA STORE 

• (FREE FOR CHILDREN OF PARTICIPANTS IN THE RACE) 

• 17:00 – 19:00 - SUNSET BIKE COCKTAIL 

 

 

• SUNDAY – MARCH 12 

• 9:00 – DEPARTURE SCHEDULE - FEELVIANA (ENTRY IN PARCÉ CLOSED 

BETWEEN 08:00 AND 08:30 AM) 

• 13:00 – ARRIVAL TIME - FEELVIANA ( CLOSED PARK OPENING 3:40 PM ) 

• 14:30 – AWARDS CEREMONY 

• 17:00 – END OF THE EVENT 


