CAMPEONATO REGIONAL DE BTT
Prova Aberta
Regulamento Particular
Esta prova de âmbito regional, legalizada e inscrita no Calendário da Associação de Ciclismo de Lisboa, a
realizar no dia 5 de Maio de 2019, em parceria com a Associação C.S.R. de Cabriz, com o estatuto de
coorganizador, na Classe de Prova Aberta, e disputada em conformidade com os Regulamentos da Federação
Portuguesa de Ciclismo e o presente regulamento.
Este evento, de carater competitivo amador, tem como objetivo a promoção da modalidade numa região onde
o ciclismo tem imensos entusiastas e praticantes, e por isso achamos por bem, a realização desta prova aberta.
AS INSCRIÇÕES
São efetuadas no site da Associação de Ciclismo de Lisboa, e gratuitas para todos os participantes federados.
Os participantes não Federados comparticiparão com o valor de cinco €uros (5,00€) para despesas com
Seguros de Acidentes Pessoais.
A Prova terá lugar em Cabriz (Sintra) em Circuito de 5Km preparado para o efeito é aberta a participantes de
ambos os sexos, em andamento livre, podendo participar atletas portadores de licença desportiva de
competição, assim como atletas Federados na vertente Ciclismo Para Todos, e também atletas não federados,
de nacionalidade portuguesa ou outra, com idade igual ou superior a 15 anos (para a época 2019, consideramse aptos os atletas nascidos até 2004, inclusive), sendo os mesmos responsáveis pela sua condição física e de
saúde, não devendo existir qualquer condicionante clínica que os impeça de praticar desporto ou outro tipo de
esforço físico. Ao efectuarem a sua inscrição, os participantes responsabilizam-se pela sua condição física,
isentando a organização do evento de toda e qualquer responsabilidade por eventuais acidentes ou
ocorrências decorrentes do desenvolvimento da competição.
Escalões:
Masculinos e Femininas
 Escalão A - dos 15 aos 16 anos
 Escalão B – dos 17 aos 18 anos
 Escalão C – dos 19 aos 22 anos
 Escalão D – dos 23 aos 29 anos
 Escalão E – dos 30 aos 39 anos
 Escalão F – dos 40 aos 49 anos
 Escalão G – dos 50 ou + anos

Composição das Grelhas e Horas de Partida
1ª Corrida
Partida 09,00 horas
Escalões
A Masculinos
3 Voltas
E Femininas
2 Voltas
F Femininas
2 Voltas
G Femininas
2 Voltas
G Masculino
2Voltas

2ª Corrida
Partida 11,00 horas
Escalões
B Masculinos
5 Voltas
A Femininas
2 Voltas
B Femininas
3 Voltas
C Femininas
4 Voltas
D Femininas
5 Voltas

3ª Corrida
Partida 14,30 horas
Escalões
C Masculinos
6 Voltas
D Masculinos
7 Voltas
E Masculinos
5 Voltas
F Masculinos
3Voltas

CLASSIFICAÇÕES E ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
Será definida uma classificação geral da Prova por
tempos nas categorias Masculinos e Femininas.
Os primeiros três classificados (nas categorias
MASCULINO e FEMININO) receberão um prémio.

Todas as situações omissas serão decididas pela
Organização e Colégio de Comissários, em
Conformidade com os regulamentos Gerais da FPC.

É obrigatório o uso de capacete homologado

Os atletas menores, não federados, deverão
apresentar uma declaração do encarregado de
educação a autorizar a participação na prova.

O Secretariado será na Sede da Associação, no dia 05 de Maio, e está aberto a partir das 07:00 h.
Cerimónia de entrega de prémios:. Na Sede da Associação as 15,00 horas
Os vencedores ficarão nomeados para receber Troféu alusivo aos 75 Anos da ACL na Gala.

