Ficha de Inscrição
3º Festival de Pista do Centro de Ciclismo de Loulé
Pista Bexiga Peres – 30 de setembro 2017
Equipa / Individual: ___________________________________________________________________________
Morada: ____________________________________________________________________________________
C.P.: ____-___ Localidade: _______________________________ Tel.: _______________/_______________

Nome dos participantes:

Autorização
do E.E. 5

Licença
Nº.:

Seguro 2

Idade

Cat. 7

1–
234-

5678910 11 12 -

13 14 -

1 - E obrigatório o preenchimento completo da ficha de inscrição. Todos os atletas sem licença federativa devem indicá-lo na ficha de inscrição.
2 - Nos termos da lei, todos os participantes devem possuir seguro, pelo que devem apresentar o justificativo no ato da inscrição. Ou solicitar ao
CCL um seguro para o dia da prova, colocando o “Sim” na coluna “Seguro”, a organização não se responsabiliza por qualquer acidente.
3 - Todos os participantes deverão adotar comportamentos desportivos corretos.
4 - É obrigatório por motivos de segurança o uso do capacete e aconselhável o uso de luvas.
5 - Os participantes menores de 18 Anos necessitam de autorização do Encarregado de Educação.
6 - Os Regulamentos técnicos subordinam-se aos que orientam a Federação Portuguesa de Ciclismo.
7 - Categorias: 1= Masters, 2 = Camada Jovem (< 14 anos), 3 = Cadetes, 4 = Juniores, 5 = Sub-23, 6 = Elites, 7 = Cicloturista.

Inscrição: 7,00 Pedaladas. (Exceto camadas Jovens)
Com Refeição: 15,00 Participantes, acompanhantes 10,00 e menores 7,00 Pedaladas.
MUITO IMPORTANTE
Por razões de organização das provas (chips, refeições, líquidos e outros) as inscrições serão encerradas no dia 28 de
setembro. As inscrições podem ser pagas por transferência bancaria/ Multibanco para o NIB:0036 0418 99104810092
90 do Montepio até dia 28 de setembro, colocar na referencia o vosso nome ou clube, guardar o talão do MB até ao dia
da prova e/ou enviar comprovativo para o “ccloulé.rp@gmail.com”.

Centro de ciclismo de Loulé.
Rua Vice Almirante Cândido dos Reis, 36 / 8100-641 Loulé
Tel.: 911 809 044 / email: ccloule.rp@gmail.com

