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Regulamento Participação de Provas  

– Secção de Ciclismo / BTT GDC Fidelidade –  

Artigo 1.º 

(Âmbito) 

O presente regulamento aplica-se a todas as atividades calendarizadas pela Secção de Ciclismo/BTT 

do GDC Fidelidade. 

Artigo 2.º 

(Missão) 

Promover a prática desportiva, o espírito de equipa e as marcas comerciais que estão incluídas no GDC 

Fidelidade. 

Artigo 3.º 

(Coordenação) 

A equipa de coordenação da Secção de Ciclismo / BTT é legitimada pela Direcção do GDC Fidelidade 

que anualmente deverá designar os membros que dela farão parte e respectivas atribuições. 

Artigo 4.º 

(Vínculo e condições) 

Poderão integrar a equipa de Ciclismo/BTT todos os colaboradores das empresas do Grupo Fidelidade 

e familiares que sejam sócios do GDC Fidelidade. 

Artigo 5.º 

(Inscrição na equipa) 

A inscrição na equipa implica o preenchimento de um formulário com os dados necessários para a 

participação nas provas. O GDC Fidelidade compromete-se a não utilizar os dados para qualquer outro 

fim. 

Artigo 6.º 

(Saúde) 

a) É da responsabilidade do Atleta consultar um médico anualmente e obter a respectiva 

autorização clínica para a prática da Modalidade. O GDC Fidelidade poderá solicitar o 

comprovativo médico. 
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b) Os atletas sócios do GDC Fidelidade são abrangidos por uma apólice de Acidentes Pessoais 

que cobrem a participação nas actividades desportivas. 

 

Artigo 7.º 
 

(Equipamento) 
 

a) O equipamento oficial, composto por um Kit de equipamento do GDC Fidelidade, será 

distribuído a cada atleta que deverá zelar pela sua conservação. 

b) Composição do kit: Camisola + Calções + Luvas + Meias; 

c) O GDC Fidelidade disponibilizará a possibilidade de encomenda de equipamentos 

suplementares a valores de custo de aquisição indicado no site do GDC Fidelidade. A 

entrega destes equipamentos ficará sujeita ao tempo de produção e desde que reunidas 

as quantidades mínimas para encomenda. 

d) O equipamento é de uso obrigatório em todas as provas em que o atleta seja inscrito pela 

equipa do GDC Fidelidade, sejam elas constantes do calendário oficial ou extra calendário. 

e) Os atletas comprometem-se a completar pelo menos 3 provas ou a devolver, sem 

reservas e sem ressalvas, o valor de custo do equipamento indicado no site do GDC 

Fidelidade 

Artigo 8.º 

(Calendário de provas) 

f) O calendário oficial de provas (anexo1) será publicado no site do GDC 

(www.gdc.fidelidade.pt) no início de cada época.  

g) Cada núcleo regional do GDC, em articulação com a coordenação da secção de 

Ciclismo/BTT do GDC Fidelidade, poderá adicionar provas extra na sua região. Estas provas 

serão publicadas no site do GDC (www.gdc.fidelidade.pt) no decorrer de cada época.   

h) Os atletas poderão participar representando o GDC em provas extra calendário oficial do 

GDC Fidelidade 

Artigo 9.º 

(Participação nas provas) 

a) Para participação nas provas do calendário o atleta deverá proceder a uma pré-inscrição, 

a comunicar ao GDC Fidelidade. 

http://www.gdc.fidelidade.pt/
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b)  A inscrição oficial em cada prova e o respetivo pagamento será articulado entre o atleta 

e o GDC, caso a caso. O GDC só suportará o custo da inscrição base sem extras (itens, como 

por exemplo o jersey da prova, ficarão sempre a cargo do atleta). 

c) A inscrição e o pagamento nas provas extra calendário oficial do GDC Fidelidade são da 

responsabilidade de cada atleta; 

d) Cada atleta é responsável pela leitura dos regulamentos das provas onde participa, assim 

como pelo seu integral cumprimento. O GDC Fidelidade não se responsabiliza por 

prevaricações ou incumprimentos. 

Artigo 10.º 

(Dorsais) 

a) O levantamento dos dorsais será efetuado pelo atleta. “Caso a prova conte com um número 

significativo de atletas da equipa do GDC esta tarefa ficará a cargo da coordenação da secção 

de Ciclismo / BTT do GDC Fidelidade, ou por alguém expressamente autorizado para o efeito 

pela própria coordenação.” 

Artigo 11.º 

(Prémios) 

a) O levantamento e reclamação de prémios são da exclusiva responsabilidade dos atletas 

premiados. 

b) O atleta deverá informar a secção de Ciclismo/BTT do GDC Fidelidade da sua classificação e os 

prémios individuais ganhos.  

c) No caso de prémios monetários por equipa, o prémio reverterá na íntegra e equitativamente 

para os atletas que constituem a equipa. 

d) Os troféus de Equipa serão entregues ao GDC Fidelidade.  

Artigo 12.º 

(Comparência) 

Em caso de falta de comparência, quando a inscrição for suportada pelo GDC Fidelidade, cada 

atleta reembolsará o GDC pelo valor da inscrição, no prazo de cinco dias úteis por 

transferência bancária para o IBAN PT50003521790001079833036 e o comprovativo deverá 

ser enviado por Email para grupo.desportivo.reservas@fidelidade.pt com indicação a que diz 

respeito. Só serão consideradas inscrições em novas provas após a liquidação do respectivo 

reembolso. Não são admitidos quaisquer regimes de excepção. 

 

mailto:grupo.desportivo.reservas@fidelidade.pt
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Artigo 13.º 

(Imagem) 

a) As fotos de equipa são de presença obrigatória para todos os atletas. 

b) Os atletas comprometem-se a participar em eventuais companhas publicitárias 

decorrentes dos patrocínios à equipa. 

 

Artigo 14.º 

(Omissões) 

Qualquer omissão a estas regras será decidida pela Direcção do GDC Fidelidade - Secção de 

Ciclismo/BTT do GDC Fidelidade. 

Artigo 15.º 

Este regulamento anula o anterior e entra em vigor a 13 de março de 2019. 
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– Secção de Ciclismo / BTT GDC Fidelidade – 

Calendário de Provas 

Estrada 

N.º Prova Data  Local Modalidade 

1 Algarve Granfondo     (já decorreu) 24/02/2019 Loulé Ciclismo 

2 Arrábida Granfondo   (já decorreu) 17/03/2019 Palmela Ciclismo 

3 Aveiro Spring Classic 31/03/2019 Aveiro Ciclismo 

4 Lisboa Granfondo 07/04/2019 Lisboa Ciclismo 

5 Montemuro Granfondo 14/04/2019 Cinfães Ciclismo 

6 Granfondo Raiano 28/04/2019 Idanha a Nova Ciclismo 

7 Açores Granfondo 28/04/2019 Ilha Terceira Ciclismo 

8 Douro Granfondo 05/05/2019 Peso da Régua Ciclismo 

9 Lousã Granfondo 19/05/2019 Lousã Ciclismo 

10 Madeira Granfondo 26/05/2019 Funchal Ciclismo 

11 Gerês Granfondo 02/06/2019 Gerês Ciclismo 

12 Srª da Graça Granfondo 16/06/2019 Mondim de Basto Ciclismo 

13 Serra da Estrela Granfondo 08/07/2019 Manteigas Ciclismo 

14 Bragança Granfondo 14/07/2019 Bragança Ciclismo 

15 Santarém Granfondo 09/09/2019 Santarém Ciclismo 

16 Monção e Melgaço Granfondo 22/09/2019 Monção Ciclismo 

17 Aldeias de Xisto Granfondo 29/09/2019 Fundão Ciclismo 

18 Tavira Granfondo 13/10/2019 Tavira Ciclismo 

 
 

BTT 

  

N.º Prova Data  Local Modalidade 

1 Alte – Algarve 25/04/2019 Alte BTT 

2 Tábua  09/06/2019 Tábua BTT 

3 Estremoz Bike 19/05/2019 Estremoz BTT 

4 Alvalade - Porto Covo - Alvalade 19/05/2019 Alvalade - Alentejo BTT 

 
 

 


