CAMPEONATO REGIONAL DE RAMPA ESTRADA DA ACL 2019
Este Campeonato Regional da ACL é disputado em ALMORQUIM – São João das Lampas, no dia 11 de Maio de
2019, pelas 15h00, numa única prova, na classe de prova aberta, conforme Calendário ACL/FPC, para maiores de 17
anos (participantes nascidos antes do ano de 2002) Masculinos e Femininos, com classificações em separado e por
categorias etárias, em conformidade com os regulamentos da UVP/FPC e o presente Regulamento, sendo o Colégio de
Comissários a única entidade responsável pela aplicação dos mesmos.
As inscrições são gratuitas para todos os participantes Federados e devem ser efetuadas através do Sistema
de Inscrições ON-LINE, disponibilizado para esta competição.
Os participantes não Federados comparticiparão com o valor de cinco €uros (5,00€) para despesas com
Seguros de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais.
O levantamento do Dorsal e confirmação de inscrição, ocorrerá junto ao local de partida até uma hora antes
do início de prova, e a hora de partida dos participantes será afixada e divulgada junto do secretariado.
Os participantes deverão efetuar a totalidade do percurso com o seu equipamento de proteção regulamentar
obrigatório; facilitar a ultrapassagem dos participantes mais rápidos e, apresentar-se no local de partida, três minutos
antes do seu tempo de saída.
Percurso: 500 m por - Partida na Rua do Estendal, Rua do Mosqueiro, Rua Lageal, Rua da Tomadilha – META
Classificações de Masculinos:

Escalões: A – 17 a 30 Anos - B – 31 a 40 Anos – C - + de 41 Anos

Classificações de Femininas:

Escalões: A – 17 a 30 Anos - B – 31 a 40 Anos – C - + de 41 Anos

Em paralelo será disputado o Troféu da União de Freguesias, exclusivo a residentes e naturais da União de
Freguesias de S. João das Lampas e Terrugem com classificação de Masculinos em escalão único e Femininos em
escalão único

CAMPEONATO REGIONAL DE RAMPA BTT DA ACL 2019
Este Campeonato Regional da ACL é disputado em ALMORQUIM – São João das Lampas, no dia 11 de Maio de
2019, pelas 15h00, numa única prova, na classe de prova aberta, conforme Calendário ACL/FPC, para maiores de 17
anos (participantes nascidos antes do ano de 2002) Masculinos e Femininos, com classificações em separado e por
categorias etárias, em conformidade com os regulamentos da UVP/FPC e o presente Regulamento, sendo o Colégio de
Comissários a única entidade responsável pela aplicação dos mesmos.
As inscrições são gratuitas para todos os participantes Federados e devem ser efetuadas através do Sistema
de Inscrições ON-LINE, disponibilizado para esta competição.
Os participantes não Federados comparticiparão com o valor de cinco €uros (5,00€) para despesas com
Seguros de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais.
O levantamento do Dorsal e confirmação de inscrição, ocorrerá junto ao local de partida até uma hora antes
do início de prova, e a hora de partida dos participantes será afixada e divulgada junto do secretariado.
Os participantes deverão efetuar a totalidade do percurso com o seu equipamento de proteção regulamentar
obrigatório; facilitar a ultrapassagem dos participantes mais rápidos e, apresentar-se no local de partida, três minutos
antes do seu tempo de saída.
Percurso: 500 m por - Partida na Rua das Peças, em frente ao Portão da Quinta do Barro. – META
Classificações de Masculinos:

Escalões: A – 17 a 30 Anos - B – 31 a 40 Anos – C - + de 41 Anos

Classificações de Femininas:

Escalões: A – 17 a 30 Anos - B – 31 a 40 Anos – C - + de 41 Anos

Em paralelo será disputado o Troféu da União de Freguesias, exclusivo a residentes e naturais da União de
Freguesias de S. João das Lampas e Terrugem com classificação de Masculinos em escalão único e Femininos em
escalão único.

