EUROPEAN CYCLING CHALLENGE – REGRAS PARA OS PARTICIPANTES
1. O European Cycling Challenge 2017 - ECC2017 decorre de 1 a 31 de Maio de 2017.
2. É possível aderir ao Desafio de 1 de Abril a 31 de Maio.
3. Junte-se à equipa da sua Região/Cidade e durante todo o mês de Maio siga as suas viagens de bicicleta com a
App gratuita - ver ponto 9 para a descrição de viagens válidas.
4. Se aderir ao ECC2017 após 1 de Maio, pode inserir viagens efectuadas nos dias anteriores.
5. Todos os tipos de bicicletas são permitidos – do proprietário ou alugada, bike-sharing, bicicletas elétricas,
bicicleta de carga, etc
6. Todas as viagens feitas de bicicleta são aceites se a bicicleta for utilizada como meio de transporte. Por
exemplo, viagens de e para o local de trabalho ou escola, para fazer compras, para visitar amigos, para ir ao
cinema ou para a piscina.
7. As viagens com uma velocidade média superior a 30 km/h e uma velocidade máxima superior a 45 km/h não
são válidas para o desafio, portanto, para a classificação da Região/Cidade, mas apenas para o ranking estatístico.
O mesmo será para viagens superiores a 35 km.
8. É possível juntar-se a uma Equipa da Região/Cidade se morar na cidade ou viaja de / para / através da cidade.
9. Na "City Leaderboard" apenas serão contados os quilómetros da parte da viagem feita dentro das fronteiras.
No "Statistic Leaderboard" todos os km de qualquer viagem serão contados.
10. É possível juntar-se apenas a uma Equipa da Região/Cidade.
11. É possível juntar-se a uma Subequipa para cada categoria (empresas, escolas, grupos).
12. As duas únicas classificações oficiais são: o "City Leaderboard" (n.º kms percorridos nos limites geográficos)
e o "Melhor Ciclismo City Leaderboard" (n.º kms por mil habitants). Todas as outras tabelas de classificação têm
apenas um significado estatístico.
13. As actividades desportivas e de formação não são permitidas.
14. Não é permitido quebrar uma viagem em pedaços.
15. Se você não tiver um smartphone, você pode inserir manualmente suas viagens de bicicleta. De qualquer
forma, lá é possível inserir manualmente até 6 viagens por dia. Por favor, acompanhe suas viagens com GPS
sempre que tiver a oportunidade de fazê-lo.
Para garantir o fair play no European Cycling Challenge, os coordenadores ECC também podem verificar as
viagens dos participantes. Os Coordenadores ECC reservam-se o direito de excluir quaisquer viagens que eles (os
Coordenadores ECC) considerem falsas / irrealistas / duvidosas.

