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Desafia-te - BTT em Meimão	
 

Regulamento	Particular 

Tendo como objetivos principais a organização, a promoção e a coesão na prática do 
ciclismo na vertente de BTT, decidiu a ACBI promover uma prova aberta denominada 
“Desafia-te - BTT em Meimão”.  

 

1. ORGANIZAÇÃO 

O evento “Desafia-te - BTT em Meimão”, é organizado pela Associação Desportiva, 
Recreativa e Cultural de Meimão (MADREC), em parceria com a Associação de 
Ciclismo da Beira Interior – Av. Professor Egas Moniz, Zona de Lazer, 6000 – 901 
Castelo Branco, de acordo com o Regulamento Geral e Técnico de Corridas Título 4 - 
BTT, publicado pela FPC, sendo este Regulamento Particular mais detalhado e indo ao 
encontro com a especificidade deste evento. Salvo o descrito nos pontos que se 
seguem, será tido em conta o referido RGTC, atualizado anualmente pela FPC. 

 

2. LOCAL E DATA DA PROVA 

O evento realiza-se no dia 9 de Novembro, na localidade de Meimão, concelho de 
Penamacor, distrito de Castelo Branco.  

 

3. TIPO DE PROVA 

A prova está inscrita no calendário regional da ACBI, com aprovação da FPC, na 
vertente BTT, bicicleta todo o terreno. As bicicletas elétricas poderão participar extra-
competição, tendo de estar devidamente identificadas. 

 

4. PARTICIPAÇÃO 

A prova é aberta a todos os participantes, filiados e não filiados na FPC, de ambos os 
sexos, com idade a partir dos 13 anos. 

 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições dos participantes serão realizadas através do web site da ACBI, e deverão 
ser efetuadas obrigatoriamente até às 24h da 5ª feira anterior ao evento. O pagamento 
será efetuado com base na referência multibanco atribuída a cada participante, até às 
24 horas do dia de fecho das inscrições (quinta-feira). Os atletas participantes que não 
efetuarem o pagamento dentro do prazo referido não poderão participar na prova. 

O preço de inscrição será de 7,5 euros para filiados na FPC e de 10,00 euros para 
não filiados. 
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O almoço dos acompanhantes terá o preço de 5 euros. 

É obrigatória apresentação da Licença Desportiva no secretariado da prova. 

 

6. SECRETARIADO E LOGÍSTICA 

O secretariado de partida realiza-se dia 9 de novembro das 07:30h às 08:30h no Largo 
de Santo António, em Meimão. 

No secretariado os participantes confirmarão presença e levantarão os respetivos 
dorsais e placas de bicicleta, atribuídos e fornecidos pela organização. 

A refeição intermédia e o jantar convívio, terão lugar no Largo de Santo António, 
Meimão. 

Aqui localizar-se-á o parque de estacionamento para todos os participantes e staff. 

A cerimónia de entrega de prémios decorrerá no Largo de Santo António em Meimão. 

 

7. ESTRUTURA DA PROVA 

7.1 A Prova 

O evento consiste num conjunto de 3 provas diferentes de BTT, de acordo com o 
escalão etário. 

As 3 provas, para se diferenciarem, terão as seguintes designações e a seguinte 
sequência: 

Prova 1 – Circuito 18km 

Prova 2 - Crono-escalada 3km 

Prova 3 – Contrarrelógio individual 23km 

Cadetes terão distâncias adaptadas ao escalão: 

Prova 1 – circuito de 9 km 

Prova 2 – crono-escalada de 3 km (apenas para a categoria de cadetes) 

Prova 3 – contrarrelógio individual de 4 km 

Juvenis com estrutura de prova ajustadas ao seu escalão: 

Prova 1 – circuito de 9 km 

Prova 2 – contrarrelógio individual de 4 km 
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7.2 Identificação dos corredores participantes 

Os corredores são identificados por uma PLACA COLOCADA NA FRENTE DA 
BICICLETA e por um DORSAL NA CAMISOLA (COSTAS), DE USO OBRIGATÓRIO 
e, em caso algum, podem ser recortadas nem alteradas. É obrigatório os atletas 
levarem zips e alfinetes para a afixação da placa e dorsal. 

7.3 Categorias dos participantes 

MASCULINOS  

JUVENIS 13 e 14 ANOS 

CADETES  15 e 16 ANOS  

JUNIORES  17 e 18 ANOS  

SUB 23 / ELITES  + 19 ANOS  

MASTERS 30  DOS 30 AOS 39 ANOS  

MASTERS 40  DOS 40 AOS 49 ANOS  

MASTERS 50+ 50 ANOS OU + 

 
FEMININAS  

SUB 30  15 a 29 ANOS 

MASTERS FEMININAS  30 ANOS OU + 

 

7.4 Horários 

08:45h   Controlo/entrada nas boxes da prova 1 

09:00h Partida da prova 1 

11:00h Conclusão da prova 1 

11:30h Afixação da lista de partida prova 2 

11:45h Partida da prova 2 

13:15h Conclusão da prova 2 

13:15h Refeição leve (oferecida pela organização) 

14:00h Afixação da lista de partida prova 3 

14:30h Partida da prova 3 

17:00h Conclusão da prova 3 

18:00h Jantar convívio (oferecido pela organização) 

19:00h Cerimónia protocolar 
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8. PROVAS 

Devido à curta/média duração de cada uma das provas, não é permitido qualquer tipo 
de assistência aos corredores (abastecimentos sólidos e/ou líquidos, assistência 
mecânica, etc.) ao longo dos percursos. Significa que os atletas competirão em total 
autonomia. 

No entanto, entre o final de uma prova e o início da seguinte, poderá ser prestado todo 
o tipo de assistência. 

Caso desejem, os atletas poderão também trocar de bicicleta de uma prova para outra, 
desde que cumpram o estipulado no ponto 3 (Tipo de prova). No entanto, desde a 
partida até ao final de cada um dos percursos é expressamente proibido trocar de 
bicicleta. 

8.1 Prova 1 - Circuito 

A prova 1 consiste num circuito de BTT, com uma partida conjunta dos atletas.  

Regulamento específico: 

Prova disputada em grupo, cuja partida e chegada serão em lugares próximos, 
devidamente assinalados. 

Partida organizada segundo o sistema de boxes, de acordo com o esquema: 

 
Box 1 

Sub 23 / Elites Masculinos 

Master 30 Masculinos 

Box 2 

Juniores Masculinos 

Master 40 Masculinos 

Master 50 Masculinos 

Box 3 

Juvenis Masculinos 

Cadetes Masculinos 

Sub 30 Femininas 

Master 30 Femininas 

 

O controlo de entrada nas boxes tem caráter obrigatório, caso contrário, o corredor será 
desclassificado. Deve por isso cada corredor o responsável por garantir que o controlo 
lhe foi efetuado na respetiva boxe. 

Fecho da prova: 11:00h (os atletas têm que cumprir a prova até às 11:00h, caso 
contrário não serão classificados). 
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8.2 Prova 2 – Crono-escalada 

A prova 2 consiste numa crono-escalada. Como o nome indica, será um contrarrelógio 
em subida. 

A partida para esta prova será feita pela ordem inversa da classificação da prova 1.  

Regulamento específico: 

. Os atletas partem com um intervalo de 1 minuto (ou 30 segundos caso o número de 
participantes seja elevado) 

. Os atletas têm que se apresentar na pré-grelha de saída 5 minutos antes da sua hora 
de partida 

. Os atletas que não partirem na sua hora, poderão partir posteriormente, mas somente 
após o consentimento do comissário de partida, contando sempre a sua hora oficial de 
partida para o tempo que fizerem na prova 

. Os atletas dispõem de um máximo de 1 hora para completar o percurso. Caso contrário 
não serão classificados 

. Esta prova não é realizada pela categoria dos juvenis. 

 

8.3 Prova 3 - Contrarrelógio individual 

A prova 3 consiste num contrarrelógio individual, em percurso plano, realizado à volta 
da barragem da Meimoa. 

A partida para esta prova será feita pela ordem inversa da classificação intermédia, 
tendo em conta a soma das provas 1 e 2, e que será afixada no intervalo para almoço 
junto do secretariado. Nesse local (e no local de partida) será também afixada a lista 
ordenada de saída dos atletas e respetivo horário. 

Regulamento específico: 

. Os atletas partem com um intervalo de 1 minuto (ou 30 segundos caso o número de 
participantes seja elevado) 

. Os atletas têm que se apresentar na pré-grelha de saída 5 minutos antes da sua hora 
de partida 

. Os atletas que não partirem na sua hora, poderão partir posteriormente, mas somente 
após o consentimento do comissário de partida, contando sempre a sua hora oficial de 
partida para o tempo que fizerem na prova 

. A organização afixará num placar junto à partida, até às 14 horas, a lista ordenada da 
saída dos atletas e respetivo horário de saída 
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. Os atletas dispõem de um máximo de 2 horas para completar o percurso. Caso 
contrário não serão classificados 

 

9. CLASSIFICAÇÕES 

São estabelecidas as seguintes classificações: 

. Classificação da Prova 1 

. Classificação da Prova 2, exceto na categoria juvenis 

. Classificação da Prova 3 

. Classificação Final do conjunto das provas 1, 2 e 3, por categorias 

 

9.1 REGULAMENTO DAS CLASSIFICAÇÕES 

9.1.1 – Classificação das provas 1, 2 e 3 

Prova 1 – Classificação geral, por tempos 

Prova 2 – Classificação geral, por tempos, exceto na categoria juvenis 

Prova 3 – Classificação geral, por tempos 

9.1.2 – Classificação Final por Categorias 

Considerando que as 3 provas que compõem este desafio são bastante distintas no que 
concerne à sua duração e características, para que nenhuma delas tenha um maior 
peso que as outras na classificação final, decidiu a organização converter os resultados 
de cada uma delas em pontos, sendo atribuídos da seguinte forma: 

1º classificado 1 Ponto 

2º classificado 2 Pontos 

3º classificado 3 Pontos 

Sucessivamente até ao último classificado 

 

O vencedor da classificação final é o corredor que somar o menor número de pontos 
conquistados nas 3 provas.  

Para pontuarem na classificação final, os corredores têm obrigatoriamente que terminar 
as 3 provas, de acordo com o regulamento específico de cada prova. 

Caso um atleta (por avaria, queda, etc.) não termine alguma das provas pode participar 
nas outras. Inclusive, caso vença a classificação de algumas delas, terá direito ao 
prémio respetivo abaixo referido. 
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Exemplo: um atleta tem uma avaria e não termina a prova 1. No entanto, resolve a avaria 
da sua bicicleta e participa nas provas 2 e 3. Na prova 2 é terceiro da geral e ganha a 
geral da prova 3. Este atleta não vai classificar-se na classificação final do troféu 
“Desafia-te - BTT em Meimão”, mas tem direito ao prémio atribuído ao vencedor da 
classificação geral da prova 3. 

Nota: na classificação final por categorias – juvenis, esta será ajustada à estrutura da 
respetiva prova. 

9.2 CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Em caso de empate, consideram-se os seguintes critérios de desempate, pela ordem 
que segue: 

. Atleta com melhor resultado na prova 3 (contrarrelógio individual) 

. Atleta com melhor resultado na prova 2 (crono-escalada) 

. Atleta com melhor resultado na prova 1 (circuito) 

 

10. PRÉMIOS 

Serão atribuídos os seguintes prémios, em forma de troféu alusivo ao evento:  

. 1º Classificado da Prova 1 

. 1º Classificado da Prova 2 

. 1º Classificado da Prova 3 

. Classificação Final (conjunto das 3 provas conforme ponto 9.1.2) 

1º classificado 

2º classificado 

3º classificado 

Sub 30 Femininas 

Master 30 Femininas 

Juvenis Masculinos 

Cadetes Masculinos 

Juniores Masculinos 

Sub 23 / Elites Masculinos 

Master 30 Masculinos 

Master 40 Masculinos 

Master 50 Masculinos 
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11. CERIMÓNIA PROTOCOLAR 

De acordo com o ponto 10, deverão comparecer à cerimónia de pódio, de acordo com 
o ponto 7.4, todos os participantes que tiverem direito a troféu.  

Caso não possam comparecer na cerimónia, por motivos de força maior, deverão 
justificar a sua ausência junto do colégio de comissários. No entanto, não podem ser 
representados por outro elemento, ficando o espaço do atleta ausente vazio. 

Os atletas deverão usar calçado desportivo ou calçado de ciclismo. Não poderão ir ao 
pódio de chinelos. 

O primeiro classificado de cada categoria poderá expor a sua bicicleta junto ao pódio. 

 

12. RECLAMAÇÕES 

As reclamações apresentadas no dia da prova (sejam relacionadas com classificações, 
disciplina, percurso, ou outras) deverão ser feitas por escrito, num máximo de 30 
minutos após a afixação das classificações. Deve ser o diretor desportivo da equipa, ou 
o atleta individual a apresentar a reclamação, fazendo-se acompanhar de todas as 
provas factuais relativas à reclamação em causa. O colégio de comissários, em conjunto 
com o organizador, atuará em conformidade com os regulamentos da UVP-FPC.  

  

13. PENALIDADES 

Aplicação exclusiva do RGTC – Título 12 - Tabela de Penalidades do regulamento UVP-
FPC (01.01.2019).   

 

14. ECOLOGIA 

A organização deste evento, na salvaguarda dos bons princípios de proteção ambiental 
e de promoção do ciclismo ecológico, apela aos diversos intervenientes no evento, no 
sentido de reforçarem a adoção de medidas que permitam a manutenção da limpeza 
dos locais de partida, chegada e percursos das provas. Esta preocupação assume maior 
relevo considerando que parte da prova se desenrola na Reserva Natural da Serra da 
Malcata. 

 

15. SITUAÇÕES OMISSAS 

As situações omissas não previstas neste regulamento serão resolvidas pela ACBI em 
conjunto com o organizador, tentando sempre que as decisões tomadas reflitam o 
interesse de todos e a verdade desportiva, não havendo qualquer possibilidade de 
recurso posterior. 
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16. ACEITAÇÃO 

Os atletas participantes no “Desafia-te - BTT em Meimão”, com a simples inscrição e 
participação no evento, declaram que aceitam e concordam integralmente com este 
regulamento.  

 

 

ACBI, Outubro de 2019 


