REGULAMENTO PARTICULAR DO CAMPEONATO REGIONAL
DE ESTRADA BIKE BOX DA ARCVR 2017
1. INTRODUÇAO
1.1. O Campeonato Regional de Estrada e um Trofeu Oficial da Associação de Ciclismo de Vila
Real, organizado em conjunto com os Clubes, BTT Boticas, BTT Trilhos de Penaguião, LamegoBike
e Valpaços AventuraBike.
1-2- O Campeonato Regional de Estrada, e uma prova Regional, inserida na vertente ciclismo
para todos e disputa-se em conformidade com os regulamentos de provas abertas da UVP-FPC
e com o presente regulamento.
1.3. O Campeonato Regional de Estrada Bike Box e composto por 4 provas :
Data
09-07-2017
30-07-2017
20-08-2017
03-09-2017

Prova
Volata a Boticas
Circuito de S.M.Penaguião
Clássica Int.Lamego S.Meadas
Circuito N. Srª da Saúde

Localidade
Boticas
S.M.Penaguião
Lamego
Valpaços

Organizador
BTT Boticas
BTT Trilhos de Penaguião
LamegoBike
Valpaços Aventura Bike

2. CLASSES E CORRIDAS
2.1. As provas deste Campeonato, são abertas a participação de atletas federados com licença,
de competição e ciclismo para todos (CPT) emitidos pela Federação Portuguesa de Ciclismo –
UVP ou Outra filiada na UCI.

CLASSES
Federados/Competição
Cicloturistas
Betetistas
Promoção (Não federados)

MASCULINOS E FEMININOS
Mais de 16 Anos
Nascidos ate 2001 inclusive

2.1.2- Os atletas portadores de licença de competição pertencentes às equipas Continentais
Nacionais e Equipas de Clube só podem participar no Campeonato a convite das organizações.
2.1.3- Cada organização terá de efetuar um seguro de acidentes pessoais e , para todos os atletas
participantes não federados e, um seguro de responsabilidade civil. Os atletas menores terão de
apresentar uma declaração dos respetivos encarregados de educação a autorizar a participação
em cada prova.
2.1.3.1- Capitais mínimos obrigatórios. De acordo com as determinações da UVP-FPC.
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2-1.4- Os atletas ou agentes da modalidade suspensos pela UVP-FPC, não poderão participar em
nenhuma desta circunstancia neste tipo de provas.
2.2-PROVAS
2.2.1- As provas deste campeonato, estão inseridas na vertente ciclismo para todos e disputamse em conformidade com os regulamentos de provas abertas da UVP-FPC.
2.2.3- Independentemente das classes de participação previstas no ponto 2.1, será efetuada
uma classificação em cada prova por escalões segundo a grelha 2.2.4.

Classes

(Federados)
(Competição)
Cicloturistas
Betetistas
Não Federados

Escalões

Idades

Numerações

Cores

Geral
Masculinos

+ 17 Anos

Cadetes

15-16 Anos

Verde

Juniores

17 - 18 Anos

Amarelo

Elites/Sub 23

19-29 Anos

Branco

Master 30

30-39 Anos

Azul

Master 40

40-49 Anos

Cinza

Master 50

50-59 Anos

Castanho

Master 60

60 Anos

Castanho

Femininos

+ 17 Anos

Rosa

Promoção

+ 17 Anos

(+ 16 Anos)

700

Verde

2.3.-ATRIBUIÇAO DE DORSAIS
2.3.1- Será atribuído a cada atleta um dorsal que devera ser mantido ate ao final do Campeonato
Regional de Estrada da ARCVR. Que terá um custo de 3 euros
2-3-1.1-A Atribuição de um novo dorsal implica o pagamento a ARCVR der uma taxa de 5 euros
e nenhum atleta poderá participar sem número de dorsal.
2.3.2- Os Dorsais serão diferenciados com a numeração e um marcador colorido de acordo com
o escalão de cada atleta (Ver grelha do ponto 2.2.4).
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3. – TAXAS DE PARTICIPAÇAO
3-1- A taxa de participação em cada prova do Campeonato Regional de Estrada da ARCVR 2016
será de acordo com o organizador, mas sempre um preço inferior para atletas com licença
emitida pela FPC.
3.1.1- Cada Organizador define a taxa de almoço, que e facultativa.
3.1.2- A Forma de pagamento será definida por cada organizador
4- INSCRIÇOES/SECRETARIADO/HORARIOS
4.1- As inscrições devem ser efetuadas diretamente no portal de cada organizador, ate as 24h00
de sexta-feira antes da realização de cada prova,
4.1.2 – Dados obrigatórios a enviar a ARCVR um ficheiro em Excel com os dados referentes a
cada atleta inscrito, nº dorsal, nome, equipa, nº de licença, nº de BI e data de nascimento,
contacto e tipo de prova que vai fazer as 12h00 de Sexta Feira antes do inicio da prova .
4.1.3- As inscrições efetuadas fora do prazo regulamentar não são aceites,
4.2- SECRETARIADO/HORARIOS
A confirmação das inscrições, atribuição dos dorsais e lembranças decorre no secretariado de
cada prova nos seguintes Horários:
Horários / Secretariado
Abertura

Dia Anterior a Prova
17h00

Dia da Prova
2H00 antes da partida

Fecho

21h00

1h00 antes da Partida

Partida-Conforme Programa

Conforme a Prova

5-CLASSIFICAÇOES
5.1- Será efetuada em cada prova, uma classificação individual por escalão.
5.1.1 - O Campeonato , destina-se exclusivamente aos atletas federados na UVP-FPC, Serão
atribuídos os seguintes pontos por escalão.
Clas.

Pts.

1º
40

2º
35

3º
30

4º
25

5º
20

6º
15

7º
14

8º
13

9º
12

10º
11

11º
10

12º
9

13º
8

14º
7

15º
6

5.1.2- Obrigatoriedade da assinatura do livro de ponto, todos os atletas que participam no
Campeonato Regional de Estrada da ARCVR, serão obrigados a assinar o Livro de Ponto, caso
negativo não serão classificados, nem terão direito a prémios desta prova.
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5.2- CLASSIFICAÇAO GERAL INDIVIDUAL (CAMPEONATO REGIONAL DE ESTRADA DA ARCVR)
5.2.1- A classificação final do Campeonato Regional de Estrada, será definida pelo somatório dos
pontos conquistados, nas 4 melhores provas em cada escalão.
5.2.2- Em caso de igualdade de pontuação na classificação geral, o desempate será feito em
função do maior numero de primeiros lugares, segundos lugares e assim sucessivamente. Se
ainda assim se mantiver o empate, o critério a utilizar será o melhor classificado na última prova
disputada.
6-CERIMONIAS PPROTOCOLARES
6.1- Serão atribuídos os seguintes trofeus em cada prova e no final do Campeonato Reg da
ARCVR
ESCALOES

TROFEUS POR PROVA

TROFEU CAMPEONATO

GERAL MASCULINOS

3 PRIMEIROS

CADETES

1º,2º,3º

3 PRIMEIROS

JUNIORES

1º,2º,3º

3 PRIMEIROS

ELITES/SUB 23

1º,2º,3º

3 PRIMEIROS

MASTER 30

1º,2º,3º

3 PRIMEIROS

MASTER 40

1º,2º,3º

3 PRIMEIROS

MASTER 50

1º,2º,3º

3 PRIMEIROS

Master 60

1º,2,3º

3 PRIMEIROS

GERAL FEMININOS

1º,2º,3º

3 PRIMEIROS

6.2- A Cerimonia protocolar realiza-se no local a definir pelo organizador.
6.2.1- A não presença por parte dos atletas na cerimónia protocolar implica a desclassificação e
perda de pontos para o Campeonato, salvo situações devidamente justificadas pelos atletas e
aceites pelo organizador.
6.2.2- Os Atletas comtemplados na cerimónia protocolar deverão obrigatoriamente envergar o
equipamento de competição das suas equipas e usar sapatos de competição ou sapato
desportivo tipo sapatilha (ténis). E Proibido o uso de chinelos.
6.2.3- Os organizadores podem oferecer prémios monetários e inscrições gratuitas.
6.4- Os trofeus finais deste Campeonato Regional de Estrada serão atribuídos no final da época
desportiva na Gala do Desporto da ARCVR em local e data a indicar. Aos três primeiros
classificados de cada escalão. Desde que a partida de cada prova estejam pelo menos 3 atletas,
os casos omissos serão resolvidos pela ARCVR de acordo com os regulamentos da FPC.

ASSOCIAÇAO REGIONAL DE CICLISMO DE VILA REAL
VILA REAL, 19 DE Novembro de 2016
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