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Regulamento		

Resistência	BTT	–	Monbiketeam	2016	

Artigo	1º	-	INTRODUÇÃO	e	ÂMBITO	
	
1.1. A	Resistência	BTT	–	Monforte	Bike	Team	2016	é	uma	prova	aberta,	com	carácter	

competitivo	 amador,	 organizada	 pelo	 Clube	 MONBIKETEAM	 –	 Monforte	 Bike	
Team,	 e	 disputada	 em	 conformidade	 com	 os	 regulamentos	 da	 Federação	
Portuguesa	de	Ciclismo	e	o	presente	regulamento.	

1.2. A	 prova	 está	 inscrita	 no	 calendário	 regional,	 e	 será	 supervisionada	 pela	
Associação	 de	 Ciclismo	 de	 Santarém,	 com	 as	 seguintes	 características	
competitivas:	

1.2.1. Classificação:	Classificação	 individual,	duplas	e	por	equipas,	com	atribuição	de	
voltas	(distância)	e	tempos;	

1.2.2. Classificação:	Classificação	individual	e	duplas	por	voltas	e	ordem	de	chegada;	
1.2.3. Tempos	 e	 controlo	 de	 voltas:	 Será	 feito	 o	 controlo	 de	 tempos	 por	 chip	 pela	

empresa	apedalar.pt,	 bem	como	 todas	as	 contagens	e	 classificações,	 sendo	a	
organização	alheia	a	essa	responsabilidade,	podendo	intervir	em	caso	de	algum	
problema	detectado	e	não	previsto.	

1.2.4. Com	atribuição	de	prémios,	pecuniários	ou	em	espécie,	em	função	da	ordem	de	
chegada,	distância	percorrida	ou	tempo	obtido.	

1.2.5. Existirá	 uma	 linha	 de	 META	 (Praça	 da	 República),	 onde	 serão	 tirados	 os	
respetivos	 tempos	 de	 chegada,	 durante	 o	 período	 da	 prova.	 O	 posterior	
desempate	 por	 número	 de	 voltas	 igual,	 será	 efetuado	 pelo	 menor	 tempo	
registado	à	chegada	após	o	sinal	sonoro	de	fim	de	prova.	

1.3. Na	 prova	 poderão	 participar	 atletas	 portadores	 de	 licença	 desportiva	 de	
competição,	 assim	 como	 atletas	 federados	 na	 vertente	 Ciclismo	 para	 todos,	 e	
também	atletas	não	federados,	de	nacionalidade	Portuguesa	ou	outra,	com	idade	
igual	ou	superior	a	16	anos	(consideram-se	aptos	os	atletas	nascidos	até	2000).	

1.4. Os	atletas	 profissionais	 e	 outros	 agentes	 desportivos	 apenas	poderão	participar	
mediante	convite	da	organização.	

1.5. A	 prova	 realiza-se	 no	 dia	 22	 de	 Outubro	 de	 2016,	 e	 terá	 partida	 da	 Praça	 da	
república	em	Monforte,	pelas	16horas,	e	chegada	também	à	Praça	da	República,	
pelas	20:00horas,	num	percurso	de	aproximadamente	8Km.	

	
Artigo	2º	-	CATEGORIAS	E	PARTICIPAÇÃO	

	
2.1.	São	definidas	as	seguintes	categorias:	

Atletas	com	licença	
competição,	ciclismo	
para	todos	(CPT)	e	
outros	

Idades	
Dorsal	

Cor	 Nº	
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Masculinos	 =/>	16	 Azul	
1	a	200	Femininos	 =/>	16	 Azul	

Pares	e	P.Mistos	 =/>	16	 Verde	
2.2.	Todos	os	atletas	têm	de	participar	obrigatoriamente	na	respectiva	categoria.	
2.3.	As	duplas	poderão	ser	Masculinas,	Femininas	ou	Mistas,	 independentemente	da	
idade,	onde	será	atribuído	dois	dorsais	iguais,	e	onde	durante	a	prova	só	correrá	um	de	
cada	vez,	gerindo	cada	equipa	o	seu	funcionamento.	As	trocas	serão	feitas	na	zona	de	
assistência	oficial	devidamente	identificada.	
2.4.	 Os	 atletas	 não	 federados	 menores	 deverão	 apresentar	 uma	 declaração	 do	
encarregado	de	educação,	no	secretariado,	a	autorizar	a	participação	na	prova.	
2.5.	Os	atletas	poderão	envergar	a	indumentária	à	sua	escolha,	não	sendo	permitido	a	
nudez,	 o	 uso	 de	 chinelos	 /	 sandálias,	 ou	 outros	 acessórios	 que	 comprometam	 a	
segurança	dos	participantes.	
2.6.	É	obrigatório	o	uso	de	capacete	de	ciclismo	homologado	durante	 todo	o	evento	
quer	 esteja	 em	 competição	 quer	 se	 encontre	 a	 pé,	 dentro	 do	 circuito.	 O	 não	
cumprimento	desta	regra	implica	a	exclusão	imediata	da	prova.	
2.7.	É	obrigatório	o	uso	de	Luz	Frontal	e	traseira.	
2.8	 .	 A	 participação	 na	 prova	 é	 voluntária,	 e	 da	 responsabilidade	 exclusiva	 de	 cada	
participante,	 que	 assume	 na	 totalidade	 os	 riscos	 inerentes	 à	 sua	 participação	 (sem	
prejuízo	de	a	mesma	estar	coberta	por	apólice	de	seguro	específica).	
2.9.	Para	participar	é	obrigatório	o	atleta	ter	a	sua	 licença	em	dia	como	federado	na	
Federação	 Portuguesa	 de	 Ciclismo,	 nas	 classes	 de	 competição	 ou	 de	 ciclismo	 para	
todos	(CPT).	Nos	restantes	casos,	a	organização	garante	a	subscrição	de	um	seguro	de	
Acidentes	Pessoais	e	Responsabilidade	Civil,	com	as	coberturas	legalmente	exigíveis,	e	
cujas	apólices	abrangem	a	totalidade	dos	participantes.	

Companhia	de	Seguros	 	
Nº	Apólice	(Acidentes	Pessoais)	 	
Nº	Apólice	(Responsabilidade	Civil)	 	
Tomador	do	Seguro	 	

Artigo	3º	-	PROVA	E	PERCURSO	

3.1.	O	circuito	da	prova	terá	uma	extensão	total	de	8	Km,	disputando-se	da	seguinte	
forma:	

3.1.1.	Será	dada	a	partida	em	grupo	na	linha	de	partida.	

3.1.2.	A	Prova	realiza-se	em	regime	de	andamento	livre,	em	percurso	com	vários	tipos	
de	piso,	terra	batida,	trilhos,	alcatrão,	paralelos,	num	circuito	fechado	e	devidamente	
sinalizado	de	nível	rural	e	urbano.	

3.1.3.	O	limite	mínimo	para	realizar	a	prova	é	de	4horas,	sob	pena	de	desclassificação.	
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3.1.4.	Existirá	uma	zona	de	assistência,	onde	 será	 feita	a	 troca	das	duplas	e	onde	 se	
disponibilizará	um	espaço	para	os	atletas	que	pretendam	ter	a	sua	assistência	própria.	
Só	poderá	ser	dada	assistência	neste	local.	

Artigo	4º	-	INSCRIÇÕES	

4.1.	 As	 inscrições	 estão	 limitadas	 a	 um	 máximo	 de	 200	 participantes.	 A	 este	 total	
poderão	acrescer	até	50	inscrições		atribuídas	por	convite	pela	organização.	

4.2.	Cada	equipa	poderá	 inscrever	o	numero	de	atletas	que	entender,	onde	somente	
os	3	melhores	classificados	contarão	para	a	classificação	final	por	equipas.	

4.3.	As	inscrições	são	efetuadas	diretamente	no	site	www.apedalar.pt,	até	às	24:00h,	
do	dia	16	de	Outubro,	ou	quando	for	atingido	o	limite	máximo	de	participantes,	sendo	
respeitada	a	ordem	cronológica	das	inscrições	electrónicas.	

4.4.	A	 confirmação	das	 inscrições,	 pagamento	de	 inscrições	 e	 verificação	de	 licenças	
decorrerá	no	secretariado	da	prova,	entre	as	14:00h	e	as	15:00h	do	dia	22	de	Outubro	
de	2016,	mediante	apresentação	da	licença	da	FPC	ou	outro	documento	identificativo.	

4.5.	Nenhuma	inscrição	poderá	ser	conformada	e/ou	aceite	após	15:00h	do	dia	22	de	
Outubro.	

Artigo	5º	-	TAXAS	

5.1.	A	participação	na	prova	está	sujeita	às	seguintes	taxas	de	inscrição:	

	
Atletas	

Sócios	 Não	Sócios	
Singles	 8	euros	 10	euros	
Duplas	 16	euros	 20	euros	

Jantar	e	animação	 8	euros	 8	euros	

5.2.	A	taxa	de	liquidação	deverá	ser	liquidada	antecipadamente	por	pagamento	on	line	
ou	multibanco,	através	dos	dados	fornecidos	no	site	de	inscrição	www.apedalar.pt		

Artigo	6º	-	ATRIBUIÇÃO	E	UTILIZAÇÃO	DE	DORSAIS	

6.1.	 Cada	 atleta	 participará	 obrigatoriamente	 com	 o	 número	 fornecido	 pela	
organização.	

6.2.	 Todos	 os	 participantes	 deverão	 colocar	 o	 dorsal	 na	 posição	 correta,	 na	 parte	
dianteira,	na	zona	do	guiador	de	modo	a	ser	bem	visível	em	toda	a	sua	superfície.	Todo	
o	 atleta	 que	 não	 cumpra	 esta	 regra	 será	 excluído	 da	 prova,	 não	 sendo	 enquadrado	
pela	sua	organização.	É	estritamente	proibido	alterar	os	conteúdos	gráficos	constantes	
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na	placa	 frontal	 da	bicicleta	ou	 chip,	 ou	 acrescentar	qualquer	 tipo	de	mensagem	ou	
imagem	seja	de	cariz	publicitário	ou	não.	

Artigo	7º	-	CLASSIFICAÇÕES	E	ATRIBUIÇÃO	DE	PRÉMIOS	

7.1.	 Será	 definida	 uma	 classificação	 geral	 da	 prova	 nas	 categorias	 Masculino	 e	
Feminino	 em	 Singles,	 e	 Masculinos,	 Femininos	 e	 mistos	 em	 duplas.	 Só	 serão	
considerados	estas	categorias	caso	existam	o	mínimo	de	10	duplas	por	categoria,	caso	
contrário	será	escalão	único.	

7.2.	Os	3	primeiros	classificados	em	cada	categoria	receberão	um	prémio	especifico.	

7.3.	A	participação	nas	cerimónias	protocolares	é	obrigatória.	Em	caso	de	ausência,	o	
atleta	perderá	o	direito	 ao	prémio	e	poderá	 incorrer	 em	 sanções	disciplinares,	 salvo	
em	casos	devidamente	justificados	pelos	atletas,	e	aceites	pelo	presidente	do	colégio	
de	comissários.	

7.5.	Poderão	ser	atribuídos	outros	prémios	e	brindes.	

Artigo	8º	-	DIRETOR	DA	PROVA	

8.1.	A	responsabilidade	pelo	sucesso	da	prova,	em	termos	desportivos,	logísticos	e	de	
segurança	 (para	 publico	 e	 participantes),	 é	 da	 organização,	 na	 pessoa	 do	Diretor	 da	
prova	por	esta	indicado.	

8.2.	 Ao	 diretor	 da	 prova	 compete	 celebrar	 os	 necessários	 contratos	 de	 seguro	
temporário	de	Responsabilidade	Civil	 e	Acidentes	Pessoais,	 a	 favor	dos	participantes	
não	 cobertos	 por	 outra	 modalidade	 adequada	 de	 seguro	 desportivo	 da	 FPC,	
publicando-os	em	local	visível	no	dia	da	prova,	junto	ao	secretariado.	

8.3.	Ao	diretor	da	prova	compete	também	definir	e	implementar	o	Plano	de	Segurança	
da	 Prova,	 e	 garantir	 a	 devida	 articulação	 com	 as	 entidades	 competentes	 (FPC,	
Autarquias,	GNR,	Bombeiros,	Proteção	Civil	Municipal,	Estradas	de	Portugal,	 Instituto	
da	Conservação	da	Natureza,	entre	outras)	para	assegurar	o	cumprimento	de	todos	os	
requisitos	necessários	para	o	seu	licenciamento	e	realização.	

8.4.	 Todas	 as	 reclamações	 e	 questões	 de	 participantes,	 publico	 e	 elementos	 da	
Organização,	Parceiros	ou	Fornecedores	deverão	ser	endereçados	ao	Diretor	da	prova,	
que	é	o	responsável	pelo	seu	devido	encaminhamento	e	resposta	em	tempo	útil.	

Artigo	9º	-	PUBLICIDADE	E	IMAGEM	

9.1.	Todos	os	atletas	e	publico	estão	autorizados	pela	organização	a	captar	imagens	e	
vídeos	do	evento.	
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9.2.	 No	 equipamento	 individual,	 todos	 os	 atletas	 poderão	 usar	 qualquer	 inscrição	
publicitária	 desde	 que	 não	 seja	 abusiva	 nem	 viole	 as	 normas	 de	 bom	 senso	 e	 ética	
desportiva.	

9.4.	 A	 organização	 reserva-se	 o	 direito	 de	 utilizar	 livremente	 a	 participação	 dos	
concorrentes,	 assim	 como	 os	 resultados	 por	 estes	 obtidos.	 Reserva-se	 ao	 direito	 de	
poder	 gravar	 em	 vídeo	 e	 registar	 fotograficamente	 todo	 o	 evento,	 para	 posterior	
divulgação	e	publicidade.	Os	participantes	que	tiverem	alguma	restrição	quanto	ao	uso	
da	 sua	 imagem,	 deverão	 obrigatoriamente	 de	 notificar	 o	MONBIKETEAM	através	 do	
email	 monfortebiketeam@gmail.com,	 caso	 contrário	 estarão	 automaticamente	 a	
autorizar	o	uso	da	sua	imagem	em	todas	as	circunstâncias	e	locais.	

Artigo	10º	PROGRAMA	

10.1.	O	evento	terá	o	seguinte	programa:	

Sábado	Dia	18	de	Outubro	
14:00horas	–	Abertura	do	secretariado	
15:00horas	–	Encerramento	do	secretariado	
15:30horas	–	Briefing	geral	na	grelha	de	partida	
16:00horas	–	Inicio	da	Resistência	BTT	
20:00horas	–	Término	da	Resistência	BTT	
21:00horas	–	Jantar	e	entrega	de	prémios	(Salão	Polivalente	–	Zona	Desportiva)	
22:00horas	–	Animação	Musical	aberto	ao	publico	(Salão	Polivalente)	
	
Secretariado:	Recepção	da	Piscina	Coberta	(Zona	desportiva)	
	
Banhos:		
.	Dorsal	001	a	050	(MASCULINOS)-	Balneário	1	-	Piscina	Municipal	Coberta		
.	Geral	FEMININOS	–	Balneário	2	–	Piscina	Municipal	Coberta	
.	Dorsal	051	a	100	–	Balneário	3	–	Pavilhão	Municipal	
.	Dorsal	100	a	150	–	Balneário	4	–	Pavilhão	Municipal	
.	Dorsal	151	a	200	–	Balneário	5	–	Ginásio	Municipal	(Quartel	dos	Bombeiros)	
.	Balneário	6	(Reserva)	–	Ginásio	Municipal	(Quartel	dos	Bombeiros)	
	
Nota:	 Estará	 afixado	 em	 cada	 local	 o	 respetivo	 numero	 de	 balnear	 e	 restante	
informação.	 Solicita-se	 aos	 presentes	 que	 sejam	 céleres	 nos	 banhos	 para	 não	
corrermos	o	risco	de	terminar	a	água	quente.	
	
Parque		Automóvel	(Estacionamento	oficial):	Zona	Desportiva	e	imediações	
Parque	1	-	Largo	da	Piscina	Coberta	e	Salão	Polivalente		
Parque	2	–	Largo	do	Pavilhão	Municipal	
Parque	3	–	Quartel	dos	Bombeiros	Voluntários	e	junto	à	praça	de	touros	

Artigo	11º	-	COMPORTAMENTO	E	ÉTICA	
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11.1.	 Os	 participantes	 que	 seguem	 devidamente	 acomodados	 nas	 bicicletas,	 terão	
sempre	prevalência	sobre	aqueles	que	circulam	a	pé	com	a	bicicleta	na	mão,	devendo	
estes	circular	o	mais	na	berma	possível.	

11.2.	Os	participantes	que	 se	preparem	para	ultrapassar	outro	concorrente,	deverão	
dar	 indicação	vocal	para	essa	pretensão	dizendo	 (direita	 /	 esquerda),	 deverão	 ter-se	
todos	os	cuidados	para	não	provocar	acidentes.	

11.3.	A	utilização	de	atalhos	ou	a	saída	do	percurso	num	ponto	e	entrada	noutro	ponto	
destinto,	levará	à	desclassificação	desse	concorrente.	

11.4.	 Está	 completamente	 proibida	 a	 utilização	 de	 linguagem	 verbal	 ou	 gestual	
abusiva,	profana	e	obscena,	e	qualquer	outro	tipo	de	comportamento	anti-desportivo,	
podendo	levar	à	desclassificação	do	concorrente.	

11.5.	Será	automaticamente	desclassificado	da	prova,	qualquer	atleta	que	se	dirija	de	
forma	 como	 está	mencionado	 no	 ponto	 11.4.	 a	 qualquer	membro	 da	 organização	 e	
empresa	de	controlo	de	tempos.	

Artigo	12º	-	OUTRAS	INFORMAÇÕES	

12.1.	Poderá	ser	utilizado	qualquer	tipo	de	bicicleta	sem	motor,	com	um	conjunto	de	
dois	pedais.	

12.2.	Para	efeitos	de	homologação	de	“record”	da	prova,	 serão	apenas	considerados	
os	 tempos	 obtidos	 com	 bicicleta	 de	 acordo	 com	 as	 normas	 regulamentares	 (peso	
mínimo	6.800	grs.	e	sistema	de	travagem	com,	pelo	menos,	um	travão).	

12.3.	Não	é	permitido	circular	no	percurso	em	sentido	inverso	ao	da	prova,	sob	pena	
de	desclassificação.	

12.4.	 Todas	 as	 situações	 omissas	 serão	 decididas	 pela	 organização	 e	 colégio	 de	
comissários,	em	conformidade	com	os	regulamentos	gerais	da	FPC.	

12.5.	Este	regulamento	poderá	ser	alterado	até	ao	fim	do	dia	que	antecede	o	evento,	
não	 na	 sua	 generalidade,	 mas	 nalgum	 pormenor	 de	 interesse	 aos	 participantes	 e	
organização,	sendo	informados	todos	os	inscritos	e	intervenientes	por	email.	

	

A	Organização	

_____________________	


