Regulamento Geral da Prova

Trilhos de Vagos
Pontuável para taça Regional XCM (atletas federados)
18 de Setembro de 2022
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1. INTRODUÇÃO
O presente regulamento dos Trilhos de Vagos 2022 – Taça Regional de Centro XCM, dá
a conhecer a prova que se disputa de acordo com os regulamentos UCI e da FPC, e não é contrário
nem ao regulamento da UCI nem ao da FN.
Este regulamento especial da prova pretende especificar as particularidades da prova.

2. LOCAL DE COMPETIÇÃO
A

partida

e

chegada

terão

lugar

no

Estádio

Municipal

de

Vagos

de

Vagos

(https://goo.gl/maps/U78ciXi46CYKd69A8).

2.1. Secretariado
O

secretariado

estará

localizado

no

Estádio

Municipal

(https://goo.gl/maps/U78ciXi46CYKd69A8).

2.2.

Balneários
A

organização

disponibilizará

balneários

no

Estádio

Municipal

de

Vagos

(https://goo.gl/maps/U78ciXi46CYKd69A8).

3. CATEGORIAS E PARTICIPAÇÃO

3.1. Participação de menores de 18 anos de idade
A participação de menores de 18 anos deverá ser autorizada pelos pais e ou tutor,
devendo o menor ser acompanhado por este(s) (ou alguém por si indicado).

3.2. Escalões/categorias
Os escalões dos atletas federados e dos atletas não federados regem-se pelo definido no
regulamento

da

Taça

Regional

do

Centro

XCM

2022

(https://www.acbl.pt/src/src/REGULAMENTOTAAREGIONALXCMCENTROACBL2022V5.pdf).
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Masculinos

Femininos

Paraciclistas

Betetistas – CPT

Elites
Master 30
Master 35
Master 40
Master 45
Master 50
Master 55
Master 60

Elites
Master 30
Master 40
Master 50

D Masculino
C Masculino
D Feminino

Masculino
Feminino

Prova

Masculinos

Femininos

E Bikes

Maratona - curta

Elites
Master 30
Master 40
Master 50

À geral

N/A

Meia – maratona

Atletas não federados – promoção

Atletas federados

Categorias:

Juniores
Elites
Master 30
Master 40
Master 50

À geral

À geral

4. INSCRIÇÕES
As inscrições dos atletas devem ser efetuadas até às 23h59 horas de Terça-feira antes da
realização da prova (dia 13 de Setembro), no site https://www.bttmanager.com.
Na categoria promoção/open, só é permitida a inscrição de participantes com idade superior ou
igual a 15 (quinze) anos de idade, quando os faça até ao final de 2022.

A opção do percurso a cumprir, tem de ser feita no ato de preenchimento do formulário
online de inscrição. Se no dia de prova ou durante o percurso mudarem para outra distância,
podem fazê-lo. Contudo, no final da prova, ser-lhes-á atribuído o tempo de prova e não terão
classificação.
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Todos os concorrentes, ao validarem a sua ficha de inscrição on-line, devidamente
preenchida, aderem, sem restrições, ao presente regulamento.

4.1.

Valores de inscrição
Atletas Federados: 12,00€.
Atletas não federados: 15,00€.
As inscrições só serão validadas, após o seu pagamento.
A inscrição inclui participação no evento, seguro, abastecimentos, brinde e duche.

5. PROVA
Os participantes terão de completar, qualquer uma das provas, no tempo máximo de 5
(cinco) horas.

Serão realizadas três provas com percursos distintos:
a) Maratona Elite: percurso com aproximadamente 85 km para atletas federados na
UVP-FPC, nos escalões masculinos de Elites M, Master 30 M, Master 35 M,
Master 40 M e Master 45 M;
b) Maratona Curta: percurso com aproximadamente 60 km para atletas federados
na UVP-FPC, nos escalões de Elites F, Master 30 F, Master 40 F, Master 50 M/F,
Master 55 M, Master 60 M, Betetistas – CPT’S M/F, Paraciclistas M (D), atletas
não federados – promoção;
c) Meia – Maratona: percurso com aproximadamente 40 km para Juniores M/F,
Betetistas – CPT’S M/F, Paraciclistas F, Paraciclistas M (C), atletas não
federados-promoção e E Bikes.

5.1.

Regras do percurso
Os participantes devem respeitar o estabelecido no Código de Estrada, nomeadamente

em caso de travessias ou de circulação nas vias rodoviárias.
É obrigatório, por motivos de segurança, o uso de capacete e, aconselha-se o uso de
luvas.
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Todo o tipo de comportamento antidesportivo implicará na desclassificação do atleta,
podendo mesmo ser excluído de futuras edições.
O percurso passa por vias públicas e caminhos rurais, estando aberto à circulação de
outros veículos, pelo que, todos os participantes deverão respeitar o Código de Estrada e as regras
de circulação em vias públicas.
O percurso será marcado por fitas e sinalética própria.
O não cumprimento do percurso implica a desclassificação da prova.

5.2.

Grelha de partida/controlo/horário
O posto de controlo zero (CP0), de controlo obrigatório, antes da partida, fica situado na

entrada de cada boxe na zona de partida. O CP0 estará aberto no dia da prova das 8h30’ às 9h30’.
O posicionamento dentro da boxe será por ordem de entrada no CP0.

5.3.

Partida

A zona para a partida será organizada por boxes, da seguinte forma:
a) Atletas federados de acordo com o regulamento da TAÇA REGIONAL DO CENTRO
XCM 2022;
b) Atletas não federados.

A partida será acompanhada pela Guarda Nacional Republicana.

5.4.

Controlo de passagem
O posto de controlo zero (CP0), de controlo obrigatório, antes da partida, fica situado na

entrada de cada boxe na zona de partida.
Adicionalmente, existirão postos de controlo (PC) de passagem em número e localização
não definida para cada percurso, sendo a passagem assinalada na placa do participante. A falta
de passagem em algum PC determina a desclassificação do atleta.

5.5.

Controlo de Chegada
O controlo de chegada decorrerá de acordo com o definido no regulamento da TAÇA

REGIONAL DO CENTRO XCM 2022.
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6. CLASSIFICAÇÕES
6.1. Prémios e cerimónias protocolares
As cerimónias protocolares serão realizadas assim que terminar o atleta, 3.º classificado
de cada uma das categorias. Em caso de ausência, o atleta perderá o direito ao prémio e poderá
incorrer em sanções disciplinares, salvo em casos devidamente justificados pelos atletas e, aceites
pela organização.
Vence a prova quem fizer o respetivo percurso em menor tempo, respeitando o percurso
na íntegra.
Todo o tipo de comportamento antidesportivo implicará a desclassificação do atleta,
podendo, mesmo, ser excluído de futuras edições.

7. SEGURO
Os atletas federados de competição e Betetistas – CPT’S, estão seguros pela apólice de
acidentes pessoais da UVP-FPC.
Os atletas não federados estão cobertos pela apólice de seguro de acidentes pessoais a
efetuar pela organização da prova.

8. ATRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DORSAIS
Cada atleta participará com o número fornecido pela organização e caso aplicável de
acordo com ranking do CAMPEONATO REGIONAL DO CENTRO XCM 2021.
Todos os atletas deverão colocar a placa frontal na bicicleta na posição correta, na parte
dianteira, na zona do guiador, de modo a ser bem visível em toda a sua superfície. Todo o atleta
que não cumpra esta regra, será excluído da prova, não sendo enquadrado pela organização.

9. DIREITOS DE IMAGEM
Ao participar do evento, o titular da inscrição ou o seu encarregado de educação (no caso
de menores de idade) autoriza a organização, os seus patrocinadores e entidades apoiantes do
evento, a utilizarem de forma gratuita e incondicional os direitos da sua imagem, captada em vídeo
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ou fotografia, no âmbito da realização do evento, autorizando a sua reprodução para fins
promocionais.
A prova poderá ser ainda gravada em vídeo e/ou fotografada por jornalistas para posterior
divulgação nos meios de comunicação.
Os participantes no evento aceitam ceder todos os direitos de imagem relativos à
exploração comercial e publicitária dos registos acima referidos, sem direito a receber qualquer
compensação económica por parte da organização.

10.

RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE
Todos os atletas deverão adotar uma conduta de respeito pela natureza, pela paisagem e

pelo ambiente, transportando consigo até ao ponto de recolha de lixo mais próximo, todos os
resíduos considerados lixo resultantes da sua participação na competição.

11.

CASOS OMISSOS
Os casos não previstos neste regulamento, assim como, todas as eventuais dúvidas

originadas pela sua interpretação, serão analisadas e decididas pela organização.
À organização não poderão ser imputadas quaisquer responsabilidades decorrentes do
não cumprimento da Lei Geral e demais regulamentos em vigor, as quais deverão ser suportadas
pelos infratores.

12.

OUTROS
A organização não se responsabiliza por qualquer extravio ou avaria que possam afetar

as bicicletas ou outros equipamentos dos participantes.
O participante iliba a organização da responsabilidade na perca ou deterioração de objetos
pessoais, sob qualquer circunstância.
Por motivos de força maior a organização poderá ser obrigada a suspender ou adiar a
prova. Em virtude da situação descrita, não poderão ser exigidas responsabilidades à organização,
e, a mesma não estará obrigada a compensar economicamente ou de uma qualquer maneira,
atleta ou qualquer pessoa ou entidade, por este facto.
A organização reserva-se o direito de alterar o presente regulamento.
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Consideram-se conforme ao estipulado no presente regulamento, todos os atos praticados
pela organização, desde dia/mês/ano (aprovação do presente regulamento).

Vagos, 16 de Junho de 2022
Pela Organização,

_____________________________________________________________________________

