
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camisola de Campeão de Maratonas da Beira Interior 
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A camisola siḿbolo de Campeão de Maratonas da Beira Interior, promovida pela  da 

Associação de Ciclismo da Beira Interior, rege-se pelas seguintes normas. 

 

1. DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES  

1.1. Os Campeões de BTT–XCM da Associação de Ciclismo da Beira Interior (ACBI) 

têm obrigatoriamente que usar as respetivas camisolas em todas as provas de 

BTT–XCM disputadas na área de intervenção desta associação regional.  

 

1.2. Os Campeões de BTT–XCM da Associação de Ciclismo da Beira Interior (ACBI) 

têm que usar as respetivas camisolas em todas as provas da disciplina (BTT), da 

especialidade (XCM), da distância (race ou endurance) e da categoria em que 

obtiveram o tit́ulo e em nenhuma outra. 

 
1.2.1. O atleta que conquista o título numa categoria e no ano seguinte sobe para 

a categoria acima não pode usar a camisola conquistada. 

 

1.2.2. Para a época 2019, e em relação à utilização das camisolas no TMBI, os 

atletas campeões na distância RACE nas categorias sub23/Élites e Master 

30 usarão as suas camisolas na categoria sub35; os atletas campeões na 

distância RACE nas categorias Master 35, Master 40 e Master 45 usarão as 

suas camisolas na categoria sub50. 

 

1.3. A camisola de Campeão Regional tem que ser usada em todas as circunstâncias, 

nomeadamente durante as competições, cerimónias protocolares, conferências 

de imprensa, entrevistas televisionadas, sessões de autógrafos e fotográficas.  

 

2. PENALIZAÇÕES 

2.1. Os atletas que se apresentarem numa competição XCM da ACBI sem a camisola 

de campeão serão impedidos de participar na prova, ou desclassificados (caso 

sejam detetados já no decurso, ou após o final da prova). 

 

3. DESIGN DA CAMISOLA 

3.1. Existem limitações a respeitatar pelas equipas na confeção de camisolas de 

campeão regional, devendo ser respeitado o design original, que será 

implementado de forma definitiva a partir do Campeonato de maratonas da 

beira Interior 2019.  



3.2. O desenho, incluindo as cores e respetiva disposição, de cada camisola de 

Campeão regional é propriedade exclusiva da ACBI e não pode sofrer qualquer 

alteração.  

 

3.3. As equipas e atletas podem inserir publicidade da equipa na camisola, nos 

espaços em definidos para o efeito (destacados a cinza mais escuro no esquema 

apresentado na maquete descrita no ANEXO 1), respeitando sempre o ponto 

3.2. (aplicável a partir da atribuição da camisola de campeão regional 2019). 

 

3.4. A camisola de Campeão de Maratonas da Beira Interior tem um design com 

fundo branco nas categorias Cadetes, Juniores, Sub23/elites, Sub30 femininas. 

 

3.5. A camisola de Campeão de Maratonas da Beira Interior tem um design com 

fundo cinza claro em todas as categorias Master masculinas e femininas.   

 
3.6. A maquete vectorial para produção profissional das camisolas em empresas de 

produção de vestuário de ciclismo, deve ser solicitada à ACBI em caso de 

necessidade. 

 

4. VALIDADE 

4.1. O presente regulamento entra em vigor no início da época 2019 

 

 

 

 

 

Janeiro 2019 

A Direção ACBI 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 - Camisola Campeão de Maratonas da Beira Interior 2019 

Fundo branco (cadetes, juniores, sub-23/elites, sub30 femininas) 

 



Fundo Cinza (Master 30, 35, 40, 45, 50, 55 Masculinos / Master Femininas) 

 


