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1. INTRODUÇÃO
1.1. A BIKE ENDURANCE WEEKEND (adiante designada como “Prova”) é uma
Prova Aberta, com caráter competitivo amador, organizada pela WGT ADVENTURE,
e disputada em conformidade com o presente regulamento.
1.2. A Prova tem as seguintes características competitivas:
1.2.1. Classificação individual e equipas com atribuição de pontos;
1.2.2. Classificação individual com atribuição de tempos;
1.2.3. Classificação individual por sectores com atribuição de tempos;
1.2.4. Com atribuição de prémios, pecuniários ou em espécie, em função dos
pontos obtidos e do tempo obtidos.
1.3. Na Prova poderão participar atletas Federados na vertente Ciclismo Para
Todos, e também atletas não federados, de nacionalidade portuguesa ou outra. A
idade mínima permitida para a inscrição do evento é de 18 anos, contudo, a
inscrição pode ser feita a partir dos 16 anos (consideram-se aptos os atletas
nascidos até 2003, inclusive) de idade, apresentando a devida autorização parental
no dia do evento no secretariado antes do início do evento em que está inscrito.
1.4. Os atletas profissionais e outros agentes desportivos apenas poderão participar
mediante convite da organização.
1.5. A Prova realiza-se no dia 20 e 21 de Julho de 2019 em Valongo, e terá início
pelas 12:00h de dia 20 e fim pelas 12:00h de dia 21.

2. CATEGORIAS E PARTICIPAÇÃO
2.1. São definidas as seguintes categorias:
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- Prova 1: resistência de 24h (com início no dia 20, pelas 12:00h)
- Solo masculino / feminino
- Duplas masculinas / femininas / mistas
- Equipas 4 masculinas / femininas / mistas
- Prova 2: resistência de 12h (com início no dia 21, pelas 00:00h)
- Solo masculino / feminino
- Duplas masculinas / femininas / mistas
- Equipas 4 masculinas / femininas / mistas
- Prova 3: resistência de 6h (com início no dia 21, pelas 06:00h)
- Solo masculino / feminino
- Duplas masculinas / femininas / mistas
- Equipas 4 masculinas / femininas / mistas
- Prova 4: resistência de 3h (com início no dia 21, pelas 09:00h)
- Solo masculino / feminino
- Duplas masculinas / femininas / mistas
2.2. Cada categoria só estará em prova se alcançar o mínimo de 5 inscrições. Caso
não seja alcançado o número mínimo, automaticamente, os participantes já inscritos
são relegados para a categoria a solo do sexo correspondente.
2.3. As inscrições de cada atleta incluem o seguinte:
- Direito a participar na prova;
- Segurança rodoviária;
- Seguro de acidentes pessoais;
- Assistência médica;
- Abastecimento durante a prova;
- Frontal personalizado;
- Alimentação StreetFood;
- Acesso aos balneários;
- Zona para lavagem de bicicletas;
- Controlo de tempos através Weegoto Live GPS Timing;
- Anuidade de plataforma Weegoto Live GPS Timing (no valor de 15€);
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- Acesso ao parque de equipas/paddock;
- Pontos de eletricidade no parque de equipas;
- Lembrança de finisher;
- Suporte de telemóvel universal (no valor de 16€);
- Guarda-lamas para bicicleta (no valor de 5€);
- Outros brindes que a organização possa atribuir;
- Prémios para os primeiros classificados.
2.4. Todos os atletas têm de participar obrigatoriamente na respectiva categoria
para o qual se inscreveram, ou forem relegados de acordo com o disposto no
ponto 2.2.
2.5. Os atletas poderão envergar uma indumentária à sua escolha, não sendo
permitida a nudez, o uso de chinelos / sandálias, ou outros acessórios que
comprometam a segurança dos participantes.
2.6. É obrigatório o uso de capacete de ciclismo homologado. O não cumprimento
desta regra implica a exclusão imediata da Prova.
2.7. A participação na Prova é voluntária, e da responsabilidade exclusiva de cada
participante, que assume na totalidade os riscos inerentes à sua participação (sem
prejuízo de a mesma estar coberta por apólice de seguro específica).
2.8. A Organização garante a subscrição de um seguro de Acidentes Pessoais e
Responsabilidade Civil, com as coberturas legalmente exigíveis, e cujas apólices
abrangem a totalidade dos participantes.

3. PROVA E PERCURSO
3.1. A prova será constituída por 3 percursos, com diferentes níveis de dificuldade e
extensões entre si, com início e chegada comuns. O nível de dificuldade,
dependendo do percurso será desde baixa, média a média alta e por cada percurso
que o participante percorra obterá uma determinada pontuação que ao final do

Regulamento Geral e Técnico da Prova

evento será feita a soma total dos pontos obtidos, dependendo do número de
vezes percorridas. A pontuação atribuída a cada percurso depende do nível de
dificuldade e será comunicado no briefing oficial. Em caso de participação por
equipas, só será permitido um elemento de cada vez num percurso definido de
acordo com a estratégia da equipa.
3.2. A Prova terá 3 percursos com distâncias distintas, disputando-se da seguinte
forma:
- os atletas poderão optar, no início de cada volta, pelo percurso que
preferem;
- cada percurso terá pontuações distintas em função da extensão e do nível de
dificuldade;
- no final será feito o somatório das pontuações por volta e atribuída a
classificação;
3.3. No caso dos atletas ou equipas terem a mesma pontuação, serão considerados
os seguintes critérios de desempate:
- 1º Factor: Maior número de voltas de maior dificuldade;
- 2º Factor: Menor tempo gasto para percorrer as voltas ao percurso.
3.4. No percurso serão criados sectores classificativos especiais, com classificação
individual (por exemplo, um troço de subida). Estes sectores não contarão para a
classificação geral da prova.
3.5. Existirá uma classificação individual para as voltas mais rápidas de cada
percurso.
3.6. O percurso é aberto, durante a prova, pelo que os atletas deverão salvaguardar
o cumprimento das leis em vigor e legislação local aplicável à circulação na via
pública.
3.7. No caso de condições atmosféricas adversas, o Director de Prova pode decidir
anular a prova. Nesta situação não haverá lugar à restituição do valor da inscrição.
3.8. O percurso da prova está definido antes da partida, e será afixado no
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secretariado. Antes do início da prova, o Director de Prova irá certificar que o
percurso está devidamente sinalizado e que cumpre as normas de segurança.
A lista definitiva dos concorrentes será estabelecida a partir do dia 14 de Julho de
2019.
3.9. Haverá 4 partidas durante o evento (24horas, 12horas, 6horas e 3horas) e a
chamada dos corredores será feita 30 minutos antes da hora prevista de cada
partida.
3.10. A partida é dada de acordo com o seguinte procedimento: aviso a 3, 2, 1
minutos e a 30 segundos da partida, seguido do aviso final que a partida será dada
nos 15 segundos que se seguem. A partida será dada por meio de uma pistola ou
outro sinal sonoro.

3.11. A Hora oficial da prova é a hora GPS existente na APP “Weegoto Live GPS
Timing”.

3.12. A corrida ou todo o evento pode ser alvo de pausas ou mesmo dar por
terminada antes da conclusão total de todo o evento por condições meteorológicas
extremas, emergências ou qualquer outra razão decidida pela organização ou
Director de Corrida. Se a corrida for alvo de uma pausa, todos os participantes
devem concluir a volta em que estão e a sua performance não será afectada. Se a
corrida volta a ser activada mais tarde, cada participante re-entra na corrida com o
mesmo número de voltas que tinha antes da pausa, por isso, nenhum participante
beneficiará da pausa. Se a corrida ou evento não for retomado, as classificações
serão válidas até ao momento em que foi cancelada. Não haverá devoluções ou
compensações monetárias ou de qualquer espécie se o evento for alvo de pausa ou
cancelada.

3.13. O final de corrida é comum para todos os eventos (24h, 12h, 6h e 3h) pelas
12:00h do segundo dia do evento. Nesse momento, o início de percurso será
encerrado, e por isso não será permitido aos participantes iniciarem nova volta.
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Cada volta que termine depois das 13h do segundo dia do evento não será
contabilizada.
3.14. O percurso compreende vários tipos de terrenos tais como troços de estrada
e caminhos florestais, campos, estradas de terra batida, gravilha e apresenta ainda
variações de desnível acentuado.
3.15. O percurso estará sinalizado de forma explícita utilizando o seguinte sistema
de marcação:
- As setas de direção indicarão o itinerário a seguir, realçando as mudanças
de direção, os entroncamentos e todas as situações potencialmente
perigosas;
- As setas serão colocadas do lado direito do percurso, exceto nas curvas à
direita em que as setas serão colocadas antes da curva e dentro desta, à
esquerda;
- Em cada cruzamento, 10 m antes, no local e 10 m após o cruzamento para
confirmar a direção correta, será colocada uma seta. O sinal X serve para
indicar uma direção errada e estará bem visível;
- Nas situações de potencial perigo, uma ou mais setas invertidas (viradas
para baixo) serão colocadas entre 10 a 20 metros antes do obstáculo ou da
zona de perigo, bem como no próprio local do obstáculo ou dessa situação.
Qualquer perigo de caráter mais elevado será sinalizado por duas setas
invertidas. As situações de maior perigo que apelam a uma maior prudência,
serão indicadas por 3 setas invertidas;
- Haverá secções do percurso, onde serão providenciados ao longo de
toda a pista ciclável, um sistema de delimitação do percurso com fitas.
- Na medida do possível, as raízes, troncos, rochas salientes, etc., serão
realçados com uma pintura fluorescente e biodegradável.
3.16. O abastecimento é permitido apenas nas zonas determinadas para esse fim.
Cada zona de abastecimento estará identificada e situada num setor plano ou em
subida, onde a velocidade é suficientemente reduzida e num local suficientemente
espaçoso. As zonas de abastecimento serão suficientemente largas e longas de
forma a permitir a passagem dos corredores que não param nessa zona: para
aceder à zona de abastecimento, é estritamente proibido andar em sentido
contrário ao da corrida, sob pena de desqualificação. Apenas dentro da zona, um
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corredor pode voltar para trás sem contudo, obstruir os outros corredores.
3.17. A assistência técnica é autorizada durante a prova e consiste na reparação ou
substituição de qualquer peça da bicicleta com exceção do quadro, respeitando as
seguintes condicionantes:
- As reparações ou substituições de equipamento são feitas pelo próprio
corredor ou com a ajuda de um colega da equipa, de um mecânico da
equipa ou de um assistente técnico neutro.
- Os corredores podem transportar com eles as ferramentas e peças de
substituição desde que não representem perigo para o corredor ou para
os outros participantes.
3.18. Haverá a presença constante de uma ambulância e a organização de um
posto de primeiros socorros básicos assegurado pelos serviços de socorro locais,
respeitando os seguintes critérios:
- O posto de primeiros socorros será colocado numa zona central e
perfeitamente identificável por todos os participantes;
- O posto de primeiros socorros e os membros do serviço de primeiros
socorros estarão comunicáveis através de rádios quer entre eles e com os
membros da organização;
- Os membros do serviço de primeiros socorros estarão perfeitamente
identificáveis, quer por meio de um símbolo distinto quer de um uniforme
específico para eles;
- Os membros do serviço de primeiros socorros estarão repartidos por
pontos estratégicos do percurso e estarão presentes durante toda a prova.
3.19. Serão tomadas as medidas necessárias para permitir o acesso e a evacuação
rápida dos feridos a partir de qualquer ponto do percurso. Estarão disponíveis
veículos todo-o-terreno (tais como motos, quads, etc.) e motoristas com
experiência, de maneira a permitir rapidamente a ligação com zonas difíceis.
3.20. Não é permitido circular no percurso em sentido inverso ao da prova, sob
pena de desclassificação.
3.21. A zona da partida/chegada é parte do percurso definido pela organização
para entrada e saída dos percursos pontuáveis para a classificação para não
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comprometer a segurança dos participantes e não obstruir a passagem dos
restantes participantes.
3.22. Os participantes podem desistir da corrida em qualquer momento. A
desistência deverá ser comunicada de imediato à organização e não poderá
retomar a corrida. O participante que não efetuar nenhuma volta completa não será
qualificado à chegada.

4. INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições são efectuadas diretamente no site www.bew.weegoto.com, até
às 23:59h do dia 14 de Julho de 2019.
4.2. A confirmação das inscrições e levantamento dos dorsais decorrerá no
secretariado da prova mediante a apresentação da credencial de entrada enviada
por mail, nos seguintes horários:
- Prova 1: resistência de 24h (com início no dia 20, pelas 12:00h)
Abertura: dia 20, 06:00h
Fecho: dia 20, 11:00h
- Prova 2: resistência de 12h (com início no dia 21, pelas 00:00h)
Abertura: dia 20, 18:00h
Fecho: dia 20, 23:00h
- Prova 3: resistência de 6h (com início no dia 21, pelas 06:00h)
Abertura: dia 20, 18:00h
Fecho: dia 20, 23:00h
Abertura: dia 21, 04:00h
Fecho: dia 21, 05:00h
- Prova 4: resistência de 3h (com início no dia 21, pelas 09:00h)
Abertura: dia 20, 18:00h
Fecho: dia 20, 23:00h
Abertura: dia 21, 05:00h
Fecho: dia 21, 08:15h
4.3. Nenhuma inscrição poderá ser confirmada e/ou aceite após as 23:59h do dia
14 de Julho de 2019.
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5. TAXAS DE INSCRIÇÃO
5.1. A participação na prova está sujeita às seguintes taxas de inscrição:
- Prova 1: resistência de 24h
- Solo masculino 35€
- Solo feminino 33€
- Duplas masculinas 66€
- Duplas femininas 60€
- Duplas mistas 63€
- Equipas 4 masculinas 120€
- Equipas 4 femininas 112€
- Equipas 4 mistas 116€
- Prova 2: resistência de 12h
- Solo masculino 31€
- Solo feminino 28€
- Duplas masculinas 61€
- Duplas femininas 56€
- Duplas mistas 58€
- Equipas 4 masculinas 110€
- Equipas 4 femininas 100€
- Equipas 4 mistas 105€
- Prova 3: resistência de 6h
- Solo masculino 27€
- Solo feminino 25€
- Duplas masculinas 53€
- Duplas femininas 48€
- Duplas mistas 50€
- Equipas 4 masculinas 105€
- Equipas 4 femininas 90€
- Equipas 4 mistas 96€
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- Prova 4: resistência de 3h
- Solo masculino 25€
- Solo feminino 22€
- Duplas masculinas 49€
- Duplas femininas 42€
- Duplas mistas 46€
5.2. A taxa de participação deverá ser liquidada seguindo as instruções de
pagamento da plataforma de inscrições.

6. ATRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DORSAIS
6.1. Cada atleta participará com o número fornecido pela Organização.
6.2. Os dorsais terão uma segmentação em função do tipo de prova em que o
atleta se inscreve para facilitar a sua identificação, de acordo com o seguinte:
- Prova 1 (24h): 24001, 24002, 24003, 24004, 24005, (...) etc
- Prova 2 (12h): 12001, 12002, 12003, 12004, 12005, (...) etc
- Prova 3 (6h): 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, (...) etc
- Prova 4 (3h): 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 (...) etc
6.3. Todos os participantes deverão colocar o dorsal disponibilizado pela
organização na bicicleta na posição correcta, na parte dianteira, na zona do guiador
de modo a ser bem visível em toda a sua superfície. O atleta que não cumpra esta
regra será excluído da prova, não sendo enquadrado pela sua organização. É
estritamente proibido alterar os conteúdos gráficos constantes na placa frontal da
bicicleta, ou acrescentar qualquer tipo de mensagem ou imagem seja de cariz
publicitário ou não.
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7. CLASSIFICAÇÕES E ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
7.1. Será definida uma classificação geral por cada prova, Prova 1 (24horas), Prova 2
(12horas), Prova 3 (6horas) e Prova 4 (3horas) e por cada categoria em competição.
7.2. Os primeiros três classificados (nas categorias masculino e feminino) receberão
um prémio.
7.3. Poderão ser atribuídos outros prémios e brindes.

8. ORGANIZAÇÃO
8.1. Existirá uma equipa coordenadora da organização com responsabilidade
divididas de acordo com o seguinte:
8.1.1. O Director de Prova supervisiona as operações antes e depois da prova e
transmite qualquer decisão relacionada com a organização geral. O domínio de
competência estende-se, de forma não exaustiva, aos seguintes aspectos: percurso,
programa das competições, promoção, relações públicas, entrega dos prémios,
serviços de ordem, coordenação com as entidades envolvidas.
8.1.2. O Director Técnico supervisiona as operações técnicas. O domínio de
competência estende-se, de forma não exaustiva, aos seguintes aspectos: percurso,
protecções, cartografia, serviço de ordem, concepção e preparação do local. Toma
as medidas necessárias para garantir a segurança dos treinos e das provas e
providencia as disposições e meios necessários. Coordena a Organização e faz-se
assistir pelas pessoas necessárias para a realização das diferentes tarefas.
8.1.3. O Coordenador dos Sinalizadores supervisiona a organização do serviço de
ordem (ponto da situação do número de pessoas, posicionamento no circuito,
instruções escritas, equipamentos: bandeiras, apitos, roupa, etc.). Zela
particularmente pela segurança dos corredores e dos espectadores. Supervisiona
ainda a distribuição das placas de quadro e dos dorsais.
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8.1.4 - O Coordenador das Montagens será responsável pelos seguintes aspectos:
instalação das zonas de partida e de chegada, do pódio, da zona reservada à
entrega de prémios, das bancadas, dos pórticos, das tendas. Conhecimento das
necessidades eléctricas para a zona de partida/chegada, sonorização, zona técnica
e zona VIP.
8.2. O Organizador irá providenciar um coordenador dos controladores (marshalls)
e serão providenciados controladores suficientes que garantam a segurança dos
corredores e do público, durante a prova. Os controladores serão facilmente
identificados através de credenciais ou farda distinta e estarão todos equipados
com um apito. Eles serão repartidos de maneira a assegurar uma comunicação
suficiente ao longo de todo o percurso.
8.3. A concepção e disposição lo local da prova permitirá uma regulação dos fluxos
de corredores, do staff das equipas e dos espectadores bem como a instalação da
zona de partida/chegada e a distribuição dos panos e outros materiais
promocionais:
- A identificação visual das instalações para os corredores, equipas,
jornalistas e público será providenciada;
- Serão disponibilizadas instalações sanitárias no recinto da prova e/ou
edifícios adjacentes ao local;
- Haverá uma zona destinada à lavagem das bicicletas;
- Sistema de sonorização será suficientemente potente para manter
informados todos os intervenientes nas zonas de partida e chegada;
- Será estabelecido um sistema de restauração “street-food” que permita
servir refeições quentes e frias, este espaço terá um horário específico a ser
divulgado no local da prova;
- O parque das equipas será reservado e suficientemente grande para
receber os diferentes tipos equipas sendo que será impedido o acesso a
veículos ao espaço de acampamento a partir das 10:30 do dia 20 de Julho
2019. O parque dos jornalistas e dos VIP estará situado próximo das zonas
de partida/chegada e do secretariado;
- O secretariado permitirá uma boa circulação dos fluxos com boa
luminosidade.
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8.4. Os mapa dos circuitos são disponibilizados nos placares de informação e no
programa oficial e terá as seguintes informações:
- Percurso, com a distância todos os km e total;
- Zona de partida / chegada;
- Zonas de abastecimento / assistência técnica;
- Perfil do percurso (altitudes mínima e máxima, distância por volta);
- Melhores pontos de visualização, nomes dos sectores mais interessantes do
percurso;
- Pontos de socorro.
8.5 Será elaborado um mapa destinado à organização dos primeiros socorros que
terá as seguintes informações:
- Percurso, com a distância todos os km e total;
- Localização exacta (numerada) dos pontos de localização dos sinalizadores,
bem como cada posto de primeiros socorros;
- Vias de acesso para os veículos dos primeiros socorros;
- Zonas de partida / chegada;
- Zonas de abastecimento / assistência técnica.
8.6 Será elaborado um mapa destinado aos jornalistas, permitindo o acesso a boas
condições de captação de imagens, contendo::
- Melhores locais para a captação de imagens e de fotografias;
- Atalhos que podem ser utilizados entre vários pontos do percurso.
8.7 Serão disponibilizados voluntários com formação e responsabilidades
específicas, que variam de acordo com o tipo de prova, e que consistem em:
- Assegurar que os espectadores permanecem nas zonas específicas fora do
percurso. Assegurar a travessia do percurso pelos espectadores;
- Assegurar que a assistência médica é prestada em caso de necessidade;
- Informar os corredores dos acidentes e/ou dos perigos;
- Efectuar as reparações necessárias logo que possível (sinalização,
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proteções, etc.);
- Ajudar os jornalistas a desempenharem as suas funções nas condições mais
profissionais e seguras possíveis.

9. CRONOMETRAGEM
9.1. A prova será cronometrada com recurso a duas tecnologias:
- Chip RFID no dorsal;
- Localização GPS através da APP “Weegoto Live GPS Timing”, a qual é
obrigatória a utilização;
- O login na APP “Weegoto Live GPS Timing” é efectuado através do
número de credencial recebido no mail;
- A APP “Weegoto Live GPS Timing” está disponível para dispositivos
Android e iOS e pode ser descarregada nas respectivas lojas
gratuitamente pesquisando o nome da APP “Weegoto Live GPS
Timing”.
9.2. As classificações serão definidas em recorrendo à informação disponibilizada
pela APP “Weegoto Live GPS Timing”, pelo que todos os atletas têm a
obrigatoriedade de a usar durante toda a prova.
9.3. Cada participante consente o envio e recepção de dados digitais à organização
com o fim de contabilização do número de voltas e por consequência validação dos
pontos atribuídos. Este controlo será feito através de geolocalização através da APP
“Weegoto Live GPS Timing”.
9.4. A bateria para todo o evento, a conexão e eventuais gastos com dados móveis
e o normal funcionamento do smartphone será da inteira responsabilidade do
participante. A volta não será contabilizada se o smartphone perder sinal de
conexão por qualquer motivo alheio à organização.
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10. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO
10.1. Os corredores deverão fazer prova de espírito desportivo em todas as
circunstâncias e deixarão passar os corredores mais rápidos sem procurar obstruir a
sua passagem. Os corredores devem respeitar a natureza e tomar providências para
não poluir o local do percurso. Se for constatado que um corredor modificou a
sintética do percurso será desqualificado.
10.2. É proibido o uso de pneus equipados de pontas ou parafusos em metal.

10.3. Sobre o participante recai a responsabilidade da forma física e condições de
saúde do próprio. Deverá ter a consciência e o conhecimento de que trata de uma
prova de resistência para as quais são necessárias boas condições de saúde e de
forma física bem como uma preparação adequada para o esforço físico exigido
implicitamente.
10.4 Para a participação nesta prova é necessário possuir uma bicicleta de
montanha (sem qualquer tipo de motorização).
10.5. É obrigatório o uso de capacete compatível com a actividade exercida sempre
que o concorrente se desloque doutra forma que não seja a pé. A não observância
desta regra será penalizada com a suspensão da equipa da prova.
10.6. Sendo esta uma prova com cronometragem por GPS, a utilização deste
dispositivo torna-se obrigatório durante toda a prova. Como tal, é necessário um
smartphone com sistema operativo Android ou iOS com a APP “Weegoto Live GPS
Timing” instalada, sendo que deverá ter as permissões de localizaçao efetuadas e
garantir a comunicação de dados. O participante será o responsável por garantir o
bom funcionamento do equipamento durante toda a prova, sob pena de lhe ser
aplicada penalização, isto inclui a manutenção da bateria do dispositivo e APP
sempre ativa.
10.7. É obrigatória a utilização de smartphone ativo durante todo o evento. Este
deverá ter o número fornecido à inscrição, para contacto em caso de emergência.
Deverá ser garantido pelo participante que a bateria dura durante toda a extensão
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do evento. O número não deverá estar oculto. Se for detectada alguma
irregularidade será aplicada a penalização respectiva.

11. SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO
11.1. Durante o perÍodo nocturno, o uso de um sistema de iluminação individual é
obrigatório. As luzes deverão estar ligadas 30 minutos depois do pôr do Sol,
estendendo-se o período de uso até 30 minutos antes do nascer do Sol. Durante o
briefing os participantes serão informados a que horas será o pôr do Sol e o nascer
do Sol. É obrigatório o uso de luz traseira de cor vermelha e dianteira de cor
amarela ou branca com o mínimo de 5w ou equivalente.

12. RECLAMAÇÕES
12.1. As reclamações dos resultados finais devem ser preparadas e submetidas para
avaliação assim que possível depois dos resultados provisórios serem publicados. O
tempo limite estabelecido para submeter uma reclamação é de 30min após a
primeira publicação provisória de resultados. A reclamação tem uma taxa de
20,00€, que será devolvida se o reclamante ganhar a causa. Os formulários estarão
disponíveis online no site oficial da prova.

13. OMISSÕES
13.1. Todas as situações omissas neste regulamento serão decididas pela
organização, em conformidade com os Regulamentos Gerais da Prova.

Valongo, 12 de Fevereiro de 2019
WGT Adventure
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