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3.1. Ranking Nacional de Sub23  
 
O Ranking Nacional de Sub23 é propriedade exclusiva da UVP-FPC.  
 
É um Ranking anual individual e por equipas, tendo como base os resultados dos corredores 
da categoria Sub23 nas seguintes provas NACIONAIS: 
 
- Campeonato Nacional de Sub23 (prova de fundo e C/R); 
- Classe 13; 
- Classe 12 (considerando apenas uma classificação separada dos corredores Sub23). 
 
3.1.1. Ranking individual de Sub23 
 
É um Ranking anual individual e por equipas, tendo como base os resultados dos corredores 
da categoria Sub23 nas seguintes provas NACIONAIS: 
- Classificação individual por tempos do Campeonato Nacional de Sub23; 
- Classificação individual por tempos das provas da classe 13; 
- Classificação individual por tempos (separada) de Sub23 nas provas da classe 12. 
Nas provas por etapas são atribuídos pontos para a classificação individual de cada etapa e 
para a classificação geral final. Nas provas de 1 dia são atribuídos pontos para a classificação 
geral individual. Em nenhum dos casos, serão atribuídos pontos para as classificações 
secundárias. 
 
A pontuação a atribuir é a seguinte: 
 

Lugar 2.12 etapa Cl.12 geral 2.13 etapa Cl.13 geral Campeonato 
Nacional 

1º 10 40 5 25 25 
2º 7 35 3 20 20 
3º 5 30 2 15 15 
4º 3 25 1 10 10 
5º 2 20  7 7 
6º 1 15  5 5 
7º  13  3 3 
8º  10  1 1 
9º  7    

10º  5    
11º  3    
12º  1    

 
3.1.2. Ranking por Equipas Sub23 
 
A classificação por equipas é estabelecida através da soma dos pontos de todos os corredores 
Sub23 que tenham pontuado, sendo apenas consideradas as equipas que tenham alinhado 
à partida dessa prova com um mínimo de 3 corredores Sub23. 
 
No caso de haver equipas empatadas com o mesmo número de pontos, o desempate é feito 
pela equipa com o corredor melhor classificado no Ranking individual. 
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A classificação do Ranking das Equipas de Clube é extraída do Ranking absoluto das Equipas 
Sub23. 
 
Para efeitos de atribuição dos convites diretos às Equipas de Clube para as provas da Classe 
2, o fecho do Ranking para as respetivas provas será nas seguintes datas: 
 
- Clássica da Arrábida 
Ranking a 14 de fevereiro de 2022 (após Prova de Abertura) 
 
- Volta ao Alentejo  
Ranking a 14 de fevereiro de 2022 (após Prova de Abertura) 
 
- GP Torres Vedras 
Ranking a 13 de junho de 2022 
 

 

 

 

 


