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TAÇA INTER-MUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA BTT E PROVAS JUVENIS BTT 

AMADORA BIKES - OPEN BTT AMADORA 

Regulamento 
 

A TAÇA INTER-MUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA BTT e PROVAS JUVENIS BTT são provas de 

resistência em BTT, de âmbito Intermunicipal, inscrita no calendário da UVP-FPC e da 

Associação de Ciclismo de Lisboa, na classe de Prova Aberta, disputada conforme o presente 

regulamento. 

 

A TAÇA é de formato prova Aberta, com caracter competitivo amador, com classificações por 

atribuição de pontos e distribuição de prémios aos melhores classificados. 

 

A organização é constituída por uma Comissão representativa da Associação Recreativa de 

Bicicletas de Terrugem, Escola de Ciclismo de Oeiras – SPORT ponto COME, Grupo 

Cicloturismo Estrelas da Amadora e Grupo de Solidariedade Musical e Desportivo de Talaíde, 

em coorganização com a Associação de Ciclismo de Lisboa, e apoios dos municípios de Sintra, 

Oeiras, Amadora e Cascais. 

 

Esta iniciativa é composta por quatro provas, onde poderão participar atletas portadores de 

licença desportiva de competição, assim como atletas (CPT-Ciclismo para Todos) não 

federados, de nacionalidade portuguesa ou outra, de ambos os sexos, com idade igual ou 

superior a 7 anos (nascidos até 2011 inclusive). 

 

PARTICIPAÇÂO: 

 

O número de inscrições para participação na TAÇA INTER-MUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA 

BTT e PROVA JUVENIL BTT é limitado a 350 atletas por prova. 

 

A participação nas provas que compõem esta iniciativa é voluntária e da responsabilidade 

exclusiva de cada participante, pela sua condição física e de saúde, não devendo existir 

qualquer condicionante clínica que os impeça de praticar desporto ou outro tipo de esforço 

físico, isentando a organização do evento de toda e qualquer responsabilidade por eventuais 

acidentes ou ocorrências decorrentes do desenvolvimento da competição. 

 

É obrigatório o uso de placa identificativa, colocada na frente da bicicleta de forma visível e fácil 

identificação assim como capacete de ciclismo homologado e equipamento adequado, não 

sendo permitida a nudez, chinelos ou outros acessórios que comprometam a segurança dos 

participantes. 

 

CATEGORIAS: 

 

PROVA JUVENIL BTT - Os atletas são agrupados nos seguintes Escalões: 

 

Masculinos 

 

 J1 – 7/8 anos 

 J2 – 9/10 anos 

 J3 – 11/12 anos 

 J4 – 13/14 anos 

 J5 – 15/16 anos 
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Femininas 

 

 J1 – 7/8 anos 

 J2 – 9/10 anos 

 J3 – 11/12 anos 

 J4 – 13/14 anos 

 J5 – 15/16 anos 

 

TAÇA INTER-MUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA BTT - Os atletas são agrupados nos seguintes 

Escalões: 

 

Masculinos 

 

 Pré-Elites – 17 aos 22 anos 

 Elites – 23 aos 29 anos 

 Veteranos A – 30 aos 39 anos 

 Veteranos B – 40 aos 49 anos 

 Veteranos C – 50 aos 59 anos 

 Veteranos D – ≥ 59 

 

Femininas 

 

 Pré-Elites – 17 aos 22 anos 

 Elites – 23 aos 29 anos 

 Veteranos A – 30 aos 39 anos 

 Veteranos B – 40 aos 49 anos 

 Veteranos C – 50 aos 59 anos 

 Veteranos D – ≥ 59 

 

Equipas Duplas sem escalões ≥17 anos (NOVIDADE) 

 

 Masculino / Masculino 

 Feminino / Feminino 

 Masculino / Feminino 

 

PERCURSOS 

 

O Inicio das 3H de Resistência será feito por BOXES. As inscrições irão influenciar a grelha de 

partida que será feita em BOXES de 20 elementos de acordo com a ordem de inscrição. Os 

primeiros 20 ficarão na boxe #1 e assim sucessivamente. 

 

As provas terão um percurso de aproximadamente 7Km para as 3H de Resistência de BTT, e 

de aproximadamente 1Km para a prova Juvenil de BTT. 

 

As provas Juvenis terão um percurso específico de aproximadamente 1 (um) Km com uma 

duração de/ou 15 min / 2 voltas, 25 min / 3 voltas, 35 min / 5 voltas e 45 min / 8 voltas para os 

escalões J1, J2, J3 e J4 respetivamente. 

 

Nas provas Juvenis o escalão J5 terá uma duração de 2 horas, e será no percurso das 3H de 

Resistência de BTT. 
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INSCRIÇÕES 

 

As inscrições na TAÇA INTER-MUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA BTT, deverão ser feitas 

exclusivamente online no sítio da prova, em www.recordpessoal.pt até: 

 

• 1ª Prova - 24 horas do dia 5 de Setembro 2018 

• 2ª Prova - 24 horas do dia 19 de Setembro de 2018 

• 3ª Prova - 24 horas do dia 3 de Outubro de 2018 

• 4ª Prova - 24 horas do dia 17 de Outubro de 2018 

 

As inscrições para as PROVAS JUVENIS BTT, deverão ser feitas exclusivamente online no 

sítio da prova, em www.recordpessoal.pt até: 

 

• 1ª Prova - 24 horas do dia 5 de Setembro 2018 

• 2ª Prova - 24 horas do dia 19 de Setembro de 2018 

• 3ª Prova - 24 horas do dia 3 de Outubro de 2018 

• 4ª Prova - 24 horas do dia 17 de Outubro de 2018 

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO: 

 

Taxas de inscrição TAÇA INTER-MUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA BTT: 

 

 Escalão Masculino/Feminino – 40 € para o conjunto das quatro provas e de 12 € por 

cada prova individualmente. 

 Taxas de inscrição PROVAS JUVENIS BTT: 

 Escalão Masculino/Feminino – 16 € para o conjunto das quatro provas e de 5 € por 

cada prova individualmente. 

 

A taxa de inscrição referida inclui o seguinte: 

 

 Participação na prova; 

 Frontal/Dorsal; 

 Seguro obrigatório; 

 Assistência médica; 

 Alimentação (líquidos e sólidos); 

 Banhos; 

 Lavagem de bicicletas; 

 Chip Eletrónico. 

 

O pagamento deverá ser efetuado por multibanco, sendo indicado o procedimento no acto da 

inscrição online. Pode igualmente no acto de inscrição para a primeira prova, ser efetuada a 

inscrição para as restantes provas. 
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CLASSIFICAÇÕES 

 

Será atribuída uma classificação por prova e classificação geral após cada prova da TAÇA 

INTER-MUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA BTT. 

 

A posição de cada atleta será determinada: 

 

 Pelo número de voltas completas e tempo (Chip Eletrónico); 

 Pela ordem sequencial de chegada e tempo da última volta concluída, após o tempo da 

prova; 

 Após conclusão do tempo da prova, todos os atletas à passagem pela linha de meta 

concluem a prova. 

 Será definida uma classificação geral de cada prova por tempos e por escalões 

(Masculinos/Femininas), exceto nas equipas mistas. 

 Será estabelecida uma classificação geral após cada prova da TAÇA INTER-

MUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA BTT, com base na seguinte tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O vencedor da TAÇA INTER-MUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA BTT será o que tiver acumulado 

mais pontos no conjunto das QUATRO provas. 

 

As PROVAS JUVENIS BTT terão classificações prova a prova e não em formato 

TAÇA/TROFÉU. 

 

PRÉMIOS: 

 

 Os três primeiros classificados de cada escalão, por prova, têm direito a prémio de 

consagração que será entregue em cerimónia de pódio; 

 A entrega de prémios da TAÇA INTER-MUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA BTT será feita 

no dia 3 de Novembro de 2018 às 16H em Sintra, em local a designar posteriormente, 

aos três primeiros de cada escalão da classificação geral final. 
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