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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 -O CAMPEONATO REGIONAL DO CENTRO XCM é um troféu oficial da Associação de Ciclismo da Beira 
Litoral e consta de uma única prova, organizada por entidade e pela ACBL, que é entidade co-organizadora 
deste evento. 
 
1.2- (critérios para organização de prova) 
1º Ponto ter equipa de competição inscrita e ter organizado a prova 
2º Ponto Ter equipa inscrita 
3º Ponto Ter organizado uma etapa em anos anteriores 
4ª Ponto Candidatura 
 
 1.3- O CAMPEONATO REGIONAL DO CENTRO XCM tem regulamento próprio e os casos omissos são regidos 
pelos Regulamentos da UCI, UVP-FPC.  
 
1.4- O CAMPEONATO REGIONAL DO CENTRO XCM destina-se exclusivamente a atletas de Nacionalidade 
Portuguesa, portadores de licença desportiva de competição e inscritos na ACBL.  

  
2. CATEGORIAS  
2.1- Categorias/ Campeonato Regional XCM – Absoluto (Corrida 1)  
2.1.1- São estabelecidas duas categorias para a atribuição do título de Campeão Regional XCM Absoluto:  
 MASCULINOS – (≥ de 19 anos)  

 FEMININOS – (≥ de 19 anos)  
 
2.1.2- Os corredores das categorias Masters podem disputar o título de Campeões Regionais absolutos, 
devendo para isso optar no acto da inscrição.  
 
2.2 Categorias/ Campeonato Regional XCM – Masters (Corrida 2)  
2.2.1- São estabelecidas as seguintes categorias para a atribuição do título de Campeões Nacionais XCM 
Masters:  

Juniores – 17/19 

Masters – 30/35    

Masters – 35/40  

Masters - 40/45  

Masters – 45/50 

Masters - >50  

Juniores Femininas 17/19 

Masters> 30 Femininas 30/39 

Masters> 40 Femininas> 40 

Paraciclistas Masculinos> 19 

Paraciclistas Femininos> 19 

2.2.2- Os atletas das categorias Masters que participarem na Corrida 2 não poderão disputar o título de 
Campeão Regional Absoluto. 

 
 2.2.3- Todos os atletas têm de participar obrigatoriamente na respectiva categoria.  
 
3- INSCRIÇÕES/ SECRETARIADO/ HORÁRIOS 
 
3.1- As inscrições dos atletas federados devem ser efectuadas directamente no site dos organizadores, bem 
como dos participantes no evento de lazer até às 24 horas de sexta-feira antes da realização da 

prova. 

 
3.1.1- As inscrições efectuadas fora do prazo regulamentar conferem ao organizador o direito de aplicar uma 
taxa de penalização de 10€ por atleta e só poderão ser efectuadas se o organizador aceitar. 
 
3.1.2- Nenhuma inscrição poderá ser aceite após as 18 horas do dia anterior a prova. 
 



3.1.3- Os atletas que se inscrevam fora do prazo são os últimos na grelha de partida das respectivas categorias 
independentemente de obedecerem aos critérios definidos no ponto. 
 

                                                            
 
 
3.2 Confirmações  

A confirmação das inscrições, pagamento de taxas, verificação de licenças e autorizações por parte do Colégio 
de Comissários, bem como a atribuição dos dorsais para todas as categorias decorrem no secretariado da 
prova até 1h antes da realização da prova C1. 
3.2.1- É obrigatório a apresentação física da Licença (cartão). 
 
 

HORÁRIOS/ SECRETARIA  DIA ANTERIOR À PROVA  DIA DA PROVA  

Abertura  16 Horas  2h30 antes da partida  
Fecho  21 Horas  1h00 antes da partida  
 
 

3.2.2- O local do secretariado não pode exceder 1km do local da partida. 
 
3.2.3- O horário de abertura e fecho deve ser estabelecido para que todos os serviços de secretariado sejam 
executados. 
 
3.3- Reunião de Directores Desportivos  
A reunião com a organização, colégio de comissários e directores desportivos realiza-se 1h00 antes do início da 
competição, no local indicado nas particularidades da prova. 

 
4- ATRIBUIÇÃO DE NÚMEROS E PLACAS DE BICICLETA  
4.1- A atribuição dos números e placas aos atletas deve seguir a ordem da grelha de atribuição de números.  
 

Categorias Idades 
Placa 

Cor/fundo Numeração 

Masculinos 

Absolutos  +19 anos  Branco  01 - 150  

Juniores 17/19 anos Vermelho  151-200 

Masters 30 / 35 30/34 anos   Azul escuro 201 - 275 

Masters 35 / 39 35/39 anos Azul claro 276 - 350 

Masters 40 / 45 40/44 anos  Cinza escuro 401 - 450  

Masters 45 / 50  45/49 anos  Cinza claro 451 - 500  

Masters 50 50/55 anos  Castanho 501 - 550 

Masters 55 >55 anos Castanho  550 - 600 

Femininas 

Absolutos  +19 anos  Rosa  601-630  

Juniores Femininos 17/19 anos Laranja  631-650 

Masters Femininos 30 30/39 anos  Rosa/azul  651-680  

Masters Femininos 40 >40 anos Rosa /azul 681-700 

Paraciclistas 

Paraciclista Masculinos >19 anos Castanho/Verde 701-730 

Paraciclista Femininos >19 anos Verde/Verde 731-750 
 

4.1.1- As placas e dorsais serão específicos para o Campeonato Regional de XCM e fornecidos pelo 
organizador. 

 
5.1 Controlo de Chegada  
O controlo de chegada encerra 1h30m depois da chegada do vencedor de cada categoria.  



Nota: Todos os atletas que terminem a prova depois do controlo encerrado serão colocados na grelha da 
classificação por ordem de chegada, como atletas não classificados. 
 
 
 

                                                           
 

6. O CAMPEONATO REGIONAL DO CENTRO XCM 
6.1- Classificação Individual  
6.1.1- Será efectuada uma classificação por categoria para atribuição do título de Campeão Regional.  
6.1.2 -O atleta vencedor de cada categoria receberá a camisola de Campeão Regional (A entregar na cerimónia 
de encerramento da época – Gala ACBL 2018). 
6.1.3- Para ser atribuído o título de Campeão Regional e ter (Camisola), é necessário a participação de pelo 
menos 3 corredores (as) à partida. (Caso não haja só será entregue a medalha) 
6.2 Classificação por Equipas  
6.2.1- Haverá uma classificação por equipas no CRC de XCM.  
6.2.2- A classificação por equipas será estabelecida com base nos três melhores resultados, não podendo 
contar mais que 2 atletas por categoria.  
6.2.3- Para a atribuição da classificação por equipas, contarão apenas as categorias em que estejam presentes 
no mínimo (3 três) corredores classificados. 
6.2.4- Em caso de empate, beneficia a equipa com maior número de primeiros lugares dos seus corredores, 
maior número de segundos lugares e assim sucessivamente. Se o empate persistir, utiliza-se o critério do 
escalão mais alto.  
 

6.2.5- Ordem dos escalões que CONTAM PARA A CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS, e também para 
efeito de desempate: 
 

1º  ABSOLUTOS Masc.  

2º  ABSOLUTOS Fem.  

3º  MASTERS 30/35 

4º  MASTERS 35/40 

5º MASTERS Fem. 30 

6º MASTERS Fem. 40 

7º  MASTERS 40/45  

8º MASTERS 45/50 

9º MASTERS 50/55 

10º Masters  >55 
 
 
7. PRÉMIOS E CERIMÓNIAS PROTOCOLARES  
7.1- Ao vencedor de cada categoria será atribuída a Camisola de Campeão Regional (artigo 6.1.3). que será 
entrega na festa de encerramento da época 2018. 
7.1.1- No final da prova do CRC de XCM 2018, serão atribuídas medalhas aos 3 primeiros classificados (1º 
classificado – medalha dourada; 2º classificado – medalha prateada; 3º classificado – medalha bronzeada) de 
cada categoria, independentemente do número de participantes. 
7.1.2- Na classificação por equipas só podem ir ao pódio 3 atletas por equipa devidamente equipados e 1 

Director desportivo. 

 

 
 
 
 
 
Sangalhos 02-Janeiro de 2018 
A Direcção   


