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REGULAMENTO 

 
1.º 

Organização 
 
A Maratona de Motorizadas 50cc é um evento de natureza recreativa que terá 
lugar no dia 31 de julho de 2022, numa organização do Teatro Clube de 
Alpedrinha. 

2.º  
Inscrições 

 
1- As inscrições iniciam-se no dia 18 de junho e terminam no dia 25 de julho. 

2- O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em numerário. 

3.º 
Condições de participação 

1- A participação no evento tem um custo de €10 para associados do Teatro 
Clube de Alpedrinha e €12 para os restantes participantes. 

2- O valor pago inclui a participação na Maratona de Motorizadas 50cc, 
reforço (alimentação e bebida), almoço e um brinde alusivo ao evento. 

3- O almoço será servido no recinto de festas do Anjo da Guarda, em 
Alpedrinha, a partir das 13:30h. 

4.º 
Início do evento 

1- A concentração dos participantes terá início pelas 08:30h no Terreiro de 
Santo António, em Alpedrinha, junto ao posto de combustível Galp. 

2- Previsivelmente, a Maratona de Motorizadas 50cc iniciar-se-á pelas 
09:00h. 

5.º 
Itinerário 
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1- Todos os participantes deverão respeitar e seguir o itinerário marcado 
pela organização, bem como atender aos conselhos e indicações por parte da 
organização. 

2- O itinerário decorrerá por estradas nacionais e municipais do concelho 
do Fundão, pelo que todos os participantes devem respeitar as regras de 
circulação em vias públicas, tendo especial atenção nos cruzamentos de 
algumas vias principais. 

3- A organização reserva-se ao direito de modificar o itinerário, distância e 
horários da maratona. 

 6.º  
Compromisso e responsabilidade 

1- A participação na Maratona de Motorizadas 50cc implica o conhecimento 
deste regulamento e o compromisso no cumprimento do mesmo. 

2- É obrigatório o uso de capacete durante todo o itinerário, bem como de 
toda a documentação legal do condutor e do respetivo veículo. 

3- Todo o comportamento antidesportivo e antiambiental implicará a 
exclusão do participante/infrator do evento e a impossibilidade de participar 
em futuras edições do mesmo. 

7.º 
Contatos necessários 

Serão disponibilizados números de contato caso seja necessário contatar com 
os elementos que integram a organização do evento. 

8.º 
Reclamações e Desistências 

1- As eventuais reclamações ou protestos terão de ser apresentados por 
escrito à organização do evento, o Teatro Clube de Alpedrinha.  

2- Em caso de desistência os participantes deverão informar, 
atempadamente, a organização. 

10.º 
Responsabilidade 
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1- A Organização não se responsabiliza por quaisquer danos ou acidentes 
que porventura os participantes venham a sofrer ou causar no decorrer do 
evento. 

2- Ao participar do evento, o participante estará assumindo toda 
responsabilidade por qualquer acidente ou problema que porventura ocorrer, 
bem como, declarando suas boas condições físicas e mentais, que está apto a 
tal atividade, que tem atualizado conhecimento do presente regulamento e 
isentando a organização de qualquer responsabilidade antes, durante e depois 
do evento. 

3- A participação na Maratona de Motorizadas 50cc pressupõe a aceitação 
incondicional das normas acima referidas. 

 

MAPA DO ITINERÁRIO 

 
O itinerário a percorrer no dia 31 de julho de 2022, com início previsível às 
09:00 horas e término às 13:30 horas,  é de aproximadamente 75 km e 
percorrerá as seguintes freguesias: Alpedrinha, Atalaia do Campo, Zebras, Orca, 
Martianas, Mata da Rainha, Enxames, Fatela, Valverde, Donas, Fundão, Souto 
da Casa, Alcongosta e Alpedrinha. 
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