ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE LISBOA

REGULAMENTO DO TROFÉU DE ESCOLAS DE BTT - 2019
1. INTRODUÇÃO
1.1. O Troféu de Escolas de BTT é um troféu oficial da Associação de Ciclismo de Lisboa.
1.2. As provas da Troféu de Escolas de BTT disputam-se em conformidade com os Regulamentos da
da UVP-FPC e com o presente regulamento, sendo o colégio de comissários a única entidade
responsável pela aplicação dos mesmos.
1.3. O Troféu de Escolas de BTT destina-se a ciclistas com licença desportiva de competição, mas
encontra-se aberto a não filiados, os quais correrão na Classe Promoção.
1.4. O Troféu de Escolas de BTT 2019 é composta pelas seguintes provas:

Data
30-Mar

Prova / Local
Encontro de Escolas BTT

Decathlon - Alfragide

Organizador
Quinta da Barota/
Queluz
Decathlon Amadora

Rio de Mouro

AEBTTRIO

Prova Escolas BTT

JF Rio de Mouro

16-Jun

Prova Escolas BTT

JF Rio de Mouro

22-Jun

Prova Escolas BTT

Sportcome

Bairro da Tabaqueira/
Rio de Mouro
Francos/
Rio de Mouro
Tercena

30-Jun

JF Alvalade/
Coelhinhos ECCLx
A.C.L.

Alvalade/ Lisboa

15-Set

Encontro de Escolas de BTT Mata de
Alvalade
Enc. Escolas de BTT – Inter - Municipal

28-Sep

Enc. Escolas de BTT – Inter - Municipal

A.C.L.

Barcarena

13-Out

Enc. Escolas de BTT – Inter - Municipal

A.C.L.

Amadora

13-Out
27-Out

Encontro de Escolas de BTT Parque do
Calhau
Enc. Escolas de BTT – Inter - Municipal

JF de Benfica/
Lx Cycling
A.C.L.

Parque do Calhau/
Lisboa
Talaíde

10-Nov

Enc. Escolas de BTT – Inter - Municipal

A.C.L.

Terrugem

7-Abr

Prémio Decathlon Amadora/ Lxcycling

4-Mai

Prémio AEBTTRIO de Escolas de BTT

19-Mai
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2. CATEGORIAS E PROVAS
2.1. Categorias, Idades e tipologia de prova
Categoria
Benjamins e Pupilos
Iniciados
Infantis
Juvenis

Idades
Nascidos em 2011, 2012, 2013 e 2014.
Nascidos em 2009 e 2010
Nascidos em 2007 e 2008
Nascidos em 2005 e 2006

Provas
Prova 1
Gincana
Obstáculos
Obstáculos
C/R

Prova 2
Gincana
Circuito de BTT
Circuito de BTT
Circuito de BTT

2.1.1. É autorizada a participação das Cadetes Femininas na prova de Juvenis, mas com
classificação separada. Estas ciclistas não contam para a Classificação por Equipas.

2.2. Categorias, Idades e tipologia de prova
2.2.1.A prova de Gincana deverá ser efetuada de acordo com o Regulamento do Ciclismo de
Iniciação da FPC para 2019. Caso tal não seja possível terá de ser pedida autorização por
escrito ao Conselho Regional de Arbitragem até 7 dias antes da prova.
2.2.2.A prova de Obstáculos para Iniciados e Infantis deverá conter obstáculos naturais recreando
dificuldades encontradas pelos jovens ciclistas nos circuitos de BTT.
2.2.3.O Circuito de BTT deverá incluir dificuldades naturais adequadas às idades dos ciclistas,
devendo ter um percurso de cerca de 1 quilómetro. Os percursos estão condicionados à
vistoria final do colégio de comissários.
2.2.4.A prova de Contra Relógio será efetuado no percurso do circuito de BTT.
2.3. Classe Não Federados
2.3.1.Os ciclistas não federados podem participar nas provas do Troféu de Escolas de BTT
2.3.2.A classe Não Federados é aberta a ciclistas nascidos de 2004 a 2013. Os ciclistas terão que
apresentar uma autorização do encarregado de educação.
2.3.3.Os ciclistas participação nas categorias dos ciclistas federados partindo sempre depois
destes.
2.3.4.As Organizações são obrigadas a providenciar um Seguro de Acidentes Pessoais que cobra
os ciclistas Não Federados ou então utilizar o Seguro de um dia da Federação Portuguesa de
Ciclismo .

3. INSCRIÇÕES E CONFIRMAÇÕES
3.1. Inscrições
3.1.1.Inscrições dos ciclistas federados devem ser efetuadas diretamente através do sistema de
inscrições online disponibilizado no sítio da UVP-FPC (www.uvp-fpc.pt), até às 24 horas do
dia anterior à realização da prova.
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3.1.2.Os ciclistas que se inscrevam fora do prazo são os últimos na grelha de partida das respetivas
categorias.
3.1.3.Não há lugar à cobrança de qualquer taxa pela participação.
3.1.4.As placas e dorsais a serem utilizados pelos ciclistas deverão ser os distribuídos pela
UVP/FPC aquando do processo de filiação.

3.2. Confirmações e Reunião de Diretores Desportivos
3.2.1.A confirmação das inscrições, verificação de licenças e autorizações por parte do Colégio de
Comissários decorrem no secretariado da prova até 1h antes da realização do inicio da
primeira prova do dia.
3.2.2.A reunião dos Diretores Desportivos decorre no local da prova meia hora antes do início da
primeira prova.

4. CLASSIFICAÇÕES DAS PROVAS DO TROFÉU DE ESCOLAS DE BTT DE LISBOA
4.1. Classificação individual por prova
4.1.1.A classificação será efetuada por categoria e por género.
4.1.2.Para a categoria de Benjamins e Pupilos a classificação final será efetuada através do melhor
tempo das duas mangas. Em caso de empate, o desempate far-se-á através do melhor
resultado da outra manga.
4.1.2.1.

Para a obtenção dos tempos para a categoria de Benjamins e de Pupilos deverá

ser considerado o Regulamento do Ciclismo de Iniciação da Federação Portuguesa de
Ciclismo.
4.1.3.Para as categorias Iniciados, Infantis e Juvenis a classificação final por prova será a soma das
posições

conseguidas

nas

duas

provas

(prova

em

circuito

e

destreza/obstáculos/contrarrelógio), sendo primeiro classificado o ciclista com menos
pontuação.
4.1.4.Será elaborada a classificação para os ciclistas da promoção seguindo as mesmas regras para
os ciclistas federados.
4.2. Classificação por Equipas por Prova
4.2.1.A classificação geral por equipas será estabelecida para todas as Escolas sendo ordenadas
nos primeiros lugares as que se classifiquem com as oito classificações - categorias por
género: Primeiro as que tiverem oito classificações distintas, depois sete e assim
sucessivamente.
4.2.2.Para a classificação geral por equipas somam-se os pontos obtidos pelo melhor classificado
da equipa (masculino ou feminino) em cada categoria (Iniciados, Infantis e Juvenis). As
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categorias de Pupilos e Benjamins pontua para a classificação por equipas da seguinte
forma:
4.2.2.1.

Se o melhor ciclista da equipa “completou com êxito”, a equipa recebe um ponto;

4.2.2.2.

Se o melhor ciclista da equipa “continua o seu processo de formação ciclista”, a

equipa recebe dois pontos.
4.2.3.Em caso de empate, o desempate far-se-á a favor da Escola que tenha obtido melhor
classificação masculino no escalão de Juvenis.

5. PRÉMIOS E CERIMÓNIAS PROTOCOLARES
5.1. Para as cerimónias de pódio das classificações individuais serão chamados os cinco primeiros de
cada categoria e cada género. A ordem da cerimónia de pódio será Benjamins e Pupilos
Femininos, Benjamins e Pupilos Masculinos, Iniciados Femininos, Iniciados Masculinos, Infantis
Femininos, Infantis Masculinos, Juvenis Femininos e Juvenis Masculinos.
5.2. Será também efetuada uma cerimónia de pódio para os três primeiros ciclistas da classe de
promoção.
5.3. A cerimónia de entrega de prémios por equipas para as 5 primeiras classificadas realiza-se
imediatamente após a cerimónia de prémios individuais.
5.4. Os ciclistas contemplados na cerimónia protocolar deverão envergar o equipamento de
competição das suas equipas.

6. CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DE ÉPOCA
6.1. A Associação de Ciclismo de Lisboa levará a cabo uma cerimónia de encerramento de época na
qual atribuirá uma medalha de participação de todos os ciclistas filiados e que tenham
participado em pelo menos uma prova do Troféu de Escolas de BTT de Lisboa.
6.2. Nessa cerimónia serão reconhecidos com o Certificado de Participação os ciclistas que
participaram em pelo menos 4 provas no Troféu de Escolas de BTT de Lisboa de 2018 e em 6
provas do Troféu de Escolas de BTT de 2019.
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