1ª Prova da Taça de Portugal de juniores
15 de Março de 2020

REGULAMENTO PARTICULAR
ARTIGO 1. ORGANIZAÇÃO
A prova 1ª Prova da Taça de Portugal de juniores
é organizada pela Associação de Ciclismo da Beira Interior (ACBI) de acordo
com os regulamentos da UVP - Federação Portuguesa de Ciclismo. Disputa-se
no dia 15 de Março de 2020.

ARTIGO 2. TIPO DE PROVA
A prova está inscrita no calendário nacional na classe 1.14 e é reservada a
corredores das categorias Juniores.

ARTIGO 3. PARTICIPAÇÃO
De acordo com o regulamento, a prova é aberta às seguintes equipas: Equipas
de clube.

ARTIGO 4. SECRETARIADO
O secretariado de partida realiza-se no dia 15 de Março das 8h30mn às 10h na
biblioteca municipal, situada no Campo Mártires da Pátria, Praça 25 de Abril, em
Castelo Branco

A confirmação de participantes decorre no dia 15 de Março, das 8h30mn às
9h15mn no secretariado.
A reunião dos directores desportivos, organizada de acordo com o artigo 1.2.087
do regulamento, na presença dos membros do Colégio de Comissários, realizase às 9h30mn no local do secretariado.
No local da partida decorrerá o briefing com todos os condutores da caravana às
10 horas.

ARTIGO 5. RÁDIO-VOLTA
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As informações da corrida são transmitidas na frequência (…).

ARTIGO 6. ASSISTÊNCIA TECNICA NEUTRA
O serviço de assistência técnica neutra é assegurado pela Associação de
Ciclismo da Beira Interior
O serviço é assegurado por 1 (um) carro de apoio neutro.

ARTIGO 7. PERCENTAGEM DE FECHO DE CONTROLO
Todo o corredor que chegue com um atraso 8% superior ao tempo do vencedor
não é classificado. No entanto, todos os corredores que tenham um atraso
irrecuperável podem ser eliminados da corrida pelo Colégio de Comissários.
Em circunstâncias excepcionais, a percentagem pode ser aumentada pelo
Colégio de comissários, depois de consultar o Organizador.

ARTIGO 8. CLASSIFICAÇÕES
São estabelecidas as seguintes classificações oficiais:
1) Classificação Individual por Tempos
2) Classificação por Equipas
e as seguintes classificações particulares:
1) Classificação do prémio da montanha
2) Classificação das seguintes metas volantes:
a) Salgueiro do Campo
b) Lentiscais
c) Cebolais de Cima/Retaxo

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.
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2) Classificação por Equipas
A classificação por equipas obtém-se somando os tempos dos três melhores
tempos individuais 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
primeiros corredores totalizar menor número de pontos.
Se o empate persistir, será beneficiada a equipa que tenha o corredor melhor
classificado na prova.
3) Classificação do prémio da montanha
A classificação obtém-se pela ordem de passagem dos 3 primeiros ciclistas no
local assinalado no itinerário da prova.

4) Classificação das metas volantes
A classificação obtém-se pela ordem de passagem dos 3 primeiros ciclistas em
cada um dos locais assinalados no itinerário da prova.
Observação: em caso de desistência, um ciclista classificado nos 3 primeiros do
prémio de montanha ou metas volantes mantém o direito a receber o prémio
conquistado.
ARTIGO 9. PRÉMIOS
Os prémios são os estabelecidos no ponto 2.1.3.- 8 do regulamento da Taça de
Portugal de juniores 2020.
A ACBI entregará troféus aos 3 primeiros classificados da geral individual e à
primeira equipa.
Entregará também prémios aos 3 primeiros do prémio da montanha e aos 3
primeiros classificados de cada meta volante.

ARTIGO 10. ANTIDOPAGEM
O regulamento antidopagem da UVP-FPC aplica-se integralmente nesta prova.
O controlo antidopagem realiza-se no seguinte local: biblioteca municipal,
situada no Campo Mártires da Pátria, Praça 25 de Abril, em Castelo Branco

ARTIGO 11. CERIMÓNIA PROTOCOLAR
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De acordo com o artigo 2.1.3.- 9 do regulamento, os seguintes corredores devem
apresentar-se na cerimónia protocolar:
▪ Os 3 primeiros da prova
. O líder da Taça de Portugal após a prova
. A primeira equipa
. Os 3 primeiros do prémio da montanha e os 3 primeiros classificados de cada
meta volante
A cerimónia protocolar de entrega de prémios realiza-se 20 minutos após a
chegada do vencedor da prova. Os corredores devem apresentar-se no local 5
minutos antes, com equipamento de corrida. No caso de algum dos corredores
chegar atrasado, deve dirigir-se imediatamente para o pódio após a sua
chegada.

ARTIGO 12. PENALIDADES
Aplicação exclusiva da Tabela de Penalidades do regulamento da UVP-FPC.

ARTIGO 13. ANEXOS
Este Regulamento Particular é acompanhado pelos seguintes elementos:
- Percursos detalhados com indicação dos km percorridos, km a percorrer,
horário de passagem a três médias horárias, altimetria, bem como com indicação
das metas pontuáveis, das passagens de nível, dos pontos perigosos, das zonas
de abastecimento, etc.
- Perfil da prova e dos 3 últimos km.
- Plano dos locais de partida e de chegada (incluindo os 3 últimos km).
- Lista dos hospitais na partida, ao longo do percurso e na chegada.
- Nomes e contactos: Director da Organização e do Médico da prova.
- Composição do Colégio de Comissários.
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