
                                                                                                                                                                
-Regulamento

Taça Oeste XCM

Introdução
Esta taça nasce da vontade de promover a nossa região na modalidade de BTT e de criar um maior 
espírito de equipa entre os atletas, na sua primeira edição será constituída por um conjunto de 4 
provas, contabilizando-se os 4 melhores resultados de cada atleta para a classificação final, na 
vertente (Maratona e Meia Maratona) e no escalão (de acordo com a idade), que ficar inserido. Os 
atletas ficam também sujeitos ao regulamento próprio e individual de cada uma das provas/etapas 
que constituem a Taça.

1 - Participação
Esta Taça está aberta à participação de todos os atletas (para menores de 18 anos só com 
autorização do tutor, autorização no fim do regulamento), aptos à prática desta modalidade, federados
e não federados, residentes e não residentes em Portugal.
A partida é formada por uma grelha de partida.
O acesso à grelha de partida será organizado através do sistema de Boxes .
O acesso à grelha de partida será controlado por elementos da organização.

A - 1ªEtapa 

Box 1 
- Maratona
Box 2
- EBike Maratona
Box 3
- Meia Maratona
Box 4
- EBike Meia Maratona

B - Restante Etapas
      Box 1
       - Top 30 da Classificação Geral de Maratona e as 3 primeiras Femininas
      Box 2
      - Restantes Inscritos na Vertente Maratona

      Box 3

- EBike Maratona
Box 4
- Top 30 da Classificação Geral  Meia Maratona e as 3 primeiras Femininas
Box 5
- Restantes Inscritos na Vertente Meia Maratona
Box 6
- EBike Meia Maratona



                                                                                                                                                                

Abertura e fecho das Boxes de partida:
Comum a todas as provas/etapas da Taça

- Abertura das Boxes: 30 minutos antes da hora de partida;
- Fecho das Boxes: 5 minutos antes da hora de partida.

Os participantes da Taça devem partir dentro das boxes, podendo ser desclassificados e por 
conseguinte não pontuarem, ao não cumprirem esta norma.

2 – Inscrições

As inscrições podem ser feitas na plataforma https://apedalar.pt/

ATENÇÃO
Nem a Apedalar nem a Organização do evento ou qualquer etapa se responsabilizam por 
classificações erradas ou não ativação de seguro do atleta em caso de acidente, quando 
existirem dados mal inseridos pelo atleta aquando da sua inscrição no evento.

Os atletas ao inscrever-se estão a assumir e confirmar que os dados preenchidos são 
verdadeiros e corretos.
O não preenchimento correto pode levar a erros de classificações especialmente nas 
classificações gerais, por escalões e equipas da Taça.

Inscrição  
1.ª Fase 14 Euros  
2.ª Fase 17 Euros

Inclui:
- Kit de Participante – Frontal com Chip controlo de tempos e braçadeiras
- Seguro de atleta 
- Brindes de Participação 
- Abastecimento

Nota : A data das fases de inscrição são colocadas na plataforma apedalar.pt 

Devolução do Valor da Inscrição :

Em caso de desistência o dinheiro só será devolvido se:
Até 10 dias antes do inicio da prova – devolução de 50 %
Após este período apenas com justificação médica ou outra devidamente fundamentada 

NOTAS SOBRE OS FRONTAIS E ALTERAÇÕES À INSCRIÇÃO

O número de frontal será atribuído por ordem sequencial da confirmação das inscrições 
(inscrição paga).

Depois do atleta ter pago, o atleta não poderá alterar o tipo de percurso que quer fazer.
Ao inscrever-se e pagar o percurso maratona ou meia maratona, o atleta é responsável por 
livre vontade mudar de distancia sabendo que não será classificado á chegada. 

https://apedalar.pt/


                                                                                                                                                                

Alterações deste tipo terão que ser requisitadas exclusivamente por e-mail para 
mr3eventus@gmail.com, com um custo adicional de 3 euros por cada novo frontal produzido, e
só serão produzidos  se for logisticamente possível de os produzir .

Reembolso em caso de Desistência
 
Em caso de desistência até 10 dias antes da prova o atleta será reembolsado em 50% do valor
da sua inscrição. Após essa data, não será devolvida qualquer quantia aos atletas desistentes.
Caso a desistência seja por motivos de saúde devidamente comprovados o valor é lhe 
retribuído por inteiro ( com declaração médica).

PAGAMENTO

Os atletas inscritos recebem um e-mail contendo os elementos referentes à sua 
inscrição e os dados para pagamento da mesma. As referências Multibanco geradas têm
uma validade até ao terminar das inscrições, 5 dias antes da data da prova.

3 - Calendário
A Taça Oeste XCM  é composta por 4 provas a realizar nas seguintes datas :

- 5 de Março  - Rota dos Baloiços , Carvoeira – Torres Vedras
- 21 de Maio – Fonte Grada – Torres Vedras
- 4 de Junho  - Maratona dos Dinossauros - Lourinhã 
- 10 de Setembro  - Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho -Torres Vedras

3.1- As provas estão sujeitas a alterações. Em caso de anulação ou de adiamento de algumas 
das provas/etapas, a responsabilidade é da organização da mesma.

3.2- Em caso de cancelamento de uma das provas, os artigos referentes à classificação 
mantem-se ativos, sendo retirada apenas a classificação da referida prova.

3.3- Em caso de cancelamento de uma das provas, será sujeito a confirmação da realização 
de uma nova prova, em data a estipular.

4 – Classificações
4.1 - Classificações Individuais

4.1.2 -Tabela Classificativa

Em cada prova terá uma classificação geral e uma por categoria/escalão de atletas, nas duas 
vertentes Maratonas e Meias Maratonas com as seguintes pontuações:
1º - 300 pontos
2º - 250 pontos
3º - 200 pontos
4º - 180 pontos
5º - 160 pontos
6º - 140 pontos



                                                                                                                                                                
7º - 130 pontos
8º - 120 pontos
9º - 110 pontos
10º - 100 pontos
11º - 95 pontos
12º - 90 pontos
13º - 85 pontos
14º - 80 pontos
15º - 75 pontos
16º - 70 pontos
17º - 65 pontos
18º - 60 pontos
19º - 55 pontos
20º - 50 pontos
21º - 45 pontos
22º - 40 pontos
23º - 35 pontos
24º - 30 pontos
25º - 25 pontos
26º - 20 pontos
27º - 18 pontos
28º - 15 pontos
29º - 12 pontos
30º - 10 pontos

*DNS - Não Partiu | DNF - Não Terminou | DSQ - Desqualificado

4.1.3 –Desempates nas classificações Individuais

Em caso de empate individual entre atletas (Escalão ou Geral), será seguido pelos seguintes 
critérios de desempate:

1º- Ganha o atleta com mais pontos obtidos pelo somatório das 4 classificações conquistadas 
nas provas/etapas integradas na Taça;
2º- Ganha o atleta que participou e terminou (qualificado) o maior número de provas/etapas 
pertencentes à Taça;
3º- Ganha o atleta com maior número de primeiros lugares, segundos lugares, terceiros 
lugares e assim sucessivamente no conjunto das 4 melhores provas/etapas pontuáveis da 
Taça;
4º- Ganha o atleta mais velho.

5 - Prémios
É obrigatória a presença dos 3 primeiros classificados de cada escalão, Maratona e Meia 
Maratona na cerimónia protocolar, em qualquer uma das 4 etapas. A sua ausência implicará a 
perda dos pontos conquistados na prova em causa, salvo situações devidamente justificadas.

Os prémios finais da Taça serão entregues na última prova ou evento especifico para o efeito

A Taça conta ainda com a atribuição de Prémio Monetários na Geral Maratona:

- Por Prova 



                                                                                                                                                                
1.º Lugar 80€
2.º Lugar 50€
3.º Lugar 30€
4.º Lugar 15€
5.º Lugar 10€

- Final da Taça 

1.º Lugar 150€
2.º Lugar 100€
3.º Lugar 75€

         

         No final de cada etapa da Taça será entregue uma Camisola ao Líder das seguintes categorias:

- Líder Absoluto Maratona Masculino – CYR
- Líder Absoluto Maratona Feminina – VilasBoas
- Líder Absoluto Meia Maratona Masculino – Poolcentury 
- Líder Absoluto Meia Maratona Feminina – Prozimbral 

É obrigatório envergar a camisola na Etapa seguinte da Taça, caso o atleta líder não esteja 
presente será atribuída ao segundo classificado 

Os escalões para classificação são constituídos da seguinte forma

          Percurso Maratona: 
          -MASCULINOS
          - Sub23 – até aos 23 anos
          - Elites – Dos 24 anos aos 29 anos
          - Masters A - Dos 30 aos 39 anos
          - Masters B - Dos 40 aos 49 anos
          - Masters C - Dos 50 aos 59 anos    
          - Masters D - Mais de 60 anos (Inscritos mínimos para realização deste escalão 5 atletas 
por prova)
          

         - FEMININOS
         - Elites Femininas - até aos 39 anos (Inscritas mínimos para realização, 3 atletas por prova)
         - Masters Femininas - Mais de 40 anos (Inscritas mínimos para realização, 3 atletas por 
prova)
 
        - E- BIKES   
          Esta Classificação é Geral , e engloba Masculinos e Femininos de todos os escalões 

         Percurso Meia Maratona
         MASCULINOS
        - Sub23 – até aos 23 anos
        - Elites – Dos 24 anos aos 29 anos
        - Masters A - Dos 30 aos 39 anos



                                                                                                                                                                
        - Masters B - Dos 40 aos 49 anos
        - Masters C - Dos 50 aos 59 anos    
        - Masters D - Mais de 60 anos (Inscritos mínimos para realização deste escalão 5 atletas por
prova)
     
       FEMININAS
       - Elites Femininas - até aos 39 anos (Inscritas mínimos para realização, 3 atletas por prova)
       - Masters Femininas - Mais de 40 anos (Inscritas mínimos para realização, 3 atletas por 
prova)

      - E- BIKES 
        Esta Classificação é Geral , e engloba Masculinos e Femininos de todos os escalões 

      NOTAS sobre Escalões:
     - Nos casos dos escalões que não se atinja os mínimos de atletas por escalão (5 e 3 nas 
femininas), o atleta será 
       enquadrado no escalão anterior ou superior

- Por defeito o Escalão que o Atleta é colocado é no Escalão do Ano em que nasceu,
a data e mês não contam.

Existirão duas Classificações Gerais Individuais da Taça, Maratona e Meia Maratona.

Ou seja todos os participantes de uma etapa/prova contam para classificação geral e podem ser 
vencedores quer da etapa, quer da Geral final de Campeão Maratona ou Campeão Meia Maratona, 
excluindo os inscritos na vertente Bicicletas Elétricas.

6 - Os Percursos
A) – Nos dois percursos Maratona e Meia Maratona os participantes devem ter atenção redobrada na 
sinalização colocada ao longo dos do percursos, (fitas de sinalização, setas identificadas, sinais de 
informação e de perigo, etc.). Em determinados pontos do percurso, estarão elementos da 
organização identificados para controle da passagem e identificação de perigos;
B) – A organização reserva-se no direito a alterar o percurso, à última da hora, caso necessário.
C) – A parte inicial dos percursos são comuns à Maratona e Meia Maratona. No local de separação 
haverá sinalização com a indicação da direção de cada distancia.2

7 - Segurança 
A) – É obrigatório o uso de capacete  em toda a extensão dos percursos. Sendo passíveis de 
desclassificação os participantes que não cumpram esta regra.
B) – Serão disponibilizados números de contactos de telemóvel (S.O.S) dos elementos da 
organização, indicados no Frontal/Identificadores de cada participante;
C) – Todos os participantes devem respeitar as regras de circulação de trânsito na via pública, 
previsto no código da Estrada;
D) – Devem ter em especial atenção, aos cruzamentos e travessia de estradas principais e 
secundárias, e devem circular o mais à direita possível, todo o percurso está aberto a outros veículos 
pelo que todos os participantes deverão obrigatoriamente respeitar as regras de transito 

8 -Meio Ambiente
 – Não alterar nem danificar o meio ambiente. 



                                                                                                                                                                
           –   É proibido deixar lixo no percurso sendo DESCLASSIFICADO automaticamente

–  O descarte de lixo será feito nas ZONAS DE ABASTECIMENTO ou no Final da etapa 

9- Sorteio Verde
No final de cada Etapa, na Zona de Meta o atleta poderá identificar todo o lixo que trouxe 
consigo com o numero do frontal e colocar numa caixa.
No final da Prova será feito um sorteio e o vencedor será recompensado pelo gesto nobre 

10 - Abastecimentos
No percurso iremos ter 2 Abastecimentos no total
Maratona -  duas Zonas de Abastecimento
Meia Maratona - uma ou duas Zonas de Abastecimentos

11 –E-Bikes
11.1 – É permitido o uso de bicicletas elétricas ou com mecanismos de motores auxiliares. 
11.3 - A classificação obtida pelo atleta do escalão E- Bikes, só constará na classificação 
escalão Bicicletas Elétricas, e apenas pontua no ranking final da Taça no escalão Bicicletas 
Elétricas.
11.4 – Não é permitida a troca de bateria 
11.5 – Não é permitido a utilização de uma bateria extra , nem utilização do Buster 
11.6 – As baterias são marcadas pela organização à entrada da box de partida e verificadas à 
chegada.

12 - Reclamações/Protestos
Qualquer tipo de reclamação e/ou protesto, deverá ser feita após cada
etapa num prazo máximo de 7 dias a contar do dia da etapa, por escrito e
enviada para o endereço de e-mail: mr3eventus@gmail.com.

13 - Imagem, Vídeos e Redes Sociais
Os atletas inscritos na Prova são livres de tirar fotografias e fazer vídeos do evento, partilhar e 
divulgar, quer em sites, redes sociais ou afins.

A organização, respetivos patrocinadores e entidades que colaboram nas etapas/provas , 
reservam-se o direito de também utilizar livremente, em todos os países e em qualquer meio 
ou suporte as imagens conseguidas.

As provas/etapas poderão ser gravadas em vídeo e/ou fotografada pela organização e 
comunicação social para posterior divulgação. Os atletas inscritos na Prova que tiverem 
alguma restrição quanto ao uso da sua imagem deverão notificar a organização com 
antecipação por escrito, por e-mail.

Caso contrário, estarão automaticamente a autorizar o uso da sua imagem em qualquer tempo,
sem termo e sem qualquer compensação financeira.



                                                                                                                                                                

OBRIGATÓRIO PARA MENORES DE 18 ANOS
Se fores menor de 18 anos terás de imprimir e preencher o termo de responsabilidade, que se 
encontra no fim deste regulamento para download, preenchido e assinado pelo representante 
legal, assim como fotocópia do teu cartão do cidadão e do teu representante legal, e enviar 
para mr3eventus@gmail.com.

mailto:mr3eventus@gmail.com
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