6ª PRÉMIO FUTEBOL CLUBE DE ALVERCA
2 DE JUNHO DE 2019

REGULAMENTO PARTICULAR
PROVAS DE ESTRADA DE UM DIA
ARTIGO 1. ORGANIZAÇÃO
A prova 6º Prémio F.C.Alverca é organizada por Futebol Clube de Alverca de acordo com os
regulamentos da UVP - Federação Portuguesa de Ciclismo. Disputa-se no dia 2 de Junho de
2019.
ARTIGO 2. T IPO DE PROVA
A prova está inscrita no calendário regional na classe 14 e é reservada exclusivamente a
corredores das categorias Juniores masculinos

ARTIGO 3. PARTICIPAÇÃO
De acordo com o regulamento, a prova é aberta às seguintes equipas: Equipas Continentais
UCI portuguesas / Equipas de clube / Selecções nacionais / Selecções regionais
De acordo com o artigo 2.2.003 do regulamento, o número de corredores por equipa é limitado
a um mínimo de (…) e um máximo de (…). Não aplicável
ARTIGO 4. SECRETARIADO
O secretariado de partida realiza-se no dia 2 de Junho de 2019 das 8h às 9h Junto a partida
em Vila Franca de Xira.
A confirmação de participantes decorre no dia 2 de Junho de 2019, das 8h às 9h no
secretariado. A confirmação de participantes termina no máximo 15 minutos antes do início da
reunião.
A reunião dos directores desportivos, organizada de acordo com o artigo 1.2.087 do
regulamento, na presença dos membros do Colégio de Comissários, realiza-se às 9:30h no
local do secretariado.
ARTIGO 5. RÁDIO-VOLTA
As informações da corrida são transmitidas na frequência (…).

ARTIGO 6. ASSISTÊNCIA TECNICA NEUTRA

O serviço é assegurado por 1 carro de apoio neutro.
ARTIGO 7. PERCENTAGEM DE FECHO DE CONTROLO
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Todo o corredor que chegue com um atraso 5% superior ao tempo do vencedor não é
classificado.
Em circunstâncias excepcionais, a percentagem pode ser aumentada pelo Colégio de
comissários, depois de consultar o Organizador.
ARTIGO 8. CONTRA RELOGIO INDIVIDUAL
Não aplicavel
ARTIGO 9. CLASSIFICAÇÕES
São estabelecidas as seguintes classificações:
1) Classificação Individual por Tempos
2) Classificação por Equipas
1) Classificação Individual
A classificação será estabelecida de acordo com a ordem de passagem na linha de Meta.
Todos os corredores de um mesmo pelotão são creditados com o mesmo tempo.
Se na chegada se verificar que vários corredores são classificados ex-aequo, será atribuída a
cada um a pontuação correspondente ao primeiro lugar onde se inicia o ex-aequo e os
corredores serão ordenados pela ordem de inscrição na prova.
2) Classificação por Equipas
A classificação por equipas obtém-se somando os tempos dos três primeiros corredores de
cada equipa, sendo melhor classificada a que obtiver menor tempo.
Em caso de empate, beneficiará a equipa que na soma dos lugares dos três corredores
totalizar menor número de pontos.
Se o empate persistir, será beneficiada a equipa que tenha o corredor melhor classificado na
prova.

ARTIGO 10. PRÉMIOS
São atribuídos os seguintes prémios de acordo com as Obrigações Financeiras da UVP-FPC:
Individual
1º- 75€ + taça ; 2º- 65€ + taça ; 3º- 60€ + taça ; 4º- 55€+ taça ; 5º- 50€ + taça
Equipas
1º;2ª,3º - Taça

ARTIGO 11. ANTIDOPAGEM
O regulamento antidopagem da UVP-FPC aplica-se integralmente nesta prova.
O controlo antidopagem realiza-se no seguinte local: Pavilhão Municipal Alverca do Ribatejo
ARTIGO 12. CERIMÓNIA PROTOCOLAR
De acordo com o artigo 1.2.112 do regulamento, os seguintes corredores devem apresentar-se
na cerimónia protocolar: No palco da Cultura Alverca,Av Capitão Meleças.
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 Os 5 primeiros da prova
. As 3 primeiras equipas

devem apresentar-se, regra geral, no prazo máximo de 15 minutos após a sua chegada. No
caso de algum dos corredores chegar atrasado, deve dirigir-se imediatamente para o pódio
após a sua chegada.
Banhos nas Instalações do Futebol Clube de Alverca
ARTIGO 13. PENALIDADES
Aplicação exclusiva da Tabela de Penalidades do regulamento da UVP-FPC.
Percurso.
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