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ARTIGO I 

 

ORGANIZAÇÃO 

1 – O 2º Troféu Zona dos Mármores, consiste em 5 provas de Resistência BTT, de 2 horas cada, 
organizadas individualmente por cada uma das seguintes entidades: 

a) CicloClube BTT de Elvas 

b) Papatrilhos de Vila Viçosa 

c) 33clBike de Borba 

d) UBT de Alandroal 

e) Sobe e Desce Team de Estremoz 

 

2 – Cada uma das entidades, referidas no número anterior, é responsável pela sua prova, 
sendo também livre de decidir os necessários apoios ou patrocínios. 

3 – As condições oferecidas aos participantes, podem variar, consoante as provas realizadas 
pelas diferentes entidades. 

4 – O 3º Troféu Zona dos Mármores, rege-se pelo presente Regulamento. Os casos não 
previstos neste Regulamento, assim como todas as eventuais dúvidas originadas pela sua 
interpretação, serão analisados e decididos pela Organização do Troféu. 

 

 

ARTIGO II 

PARTICIPANTES 

1 – Todas as provas do Troféu são abertas, nelas podem participar atletas federados e não 
federados. 

 

2 – Os concorrentes inscrevem-se individualmente, nos seguintes escalões: 

a) Juniores (até aos 18 anos idade); 

b) Seniores (dos 19 aos 29 anos de idade); 

c) Veteranos A (dos 30 aos 39 anos de idade); 

d) Veteranos B (dos 40 aos 49 anos de idade); 

e) Veteranos C (dos 50 aos 59 anos de idade); 

f) Veteranos D (com mais de 60 anos de idade); 

g) Geral Feminina. 

h) Melhor Equipa 



 
 

 

3 – Competirão todos para a classificação geral e por conseguinte para o escalão em que estão 
inseridos. 

4– No prémio para a melhor equipa a participar em cada uma das provas, para pontuarem 
neste prémio os atletas têm que se inscrever com o mesmo nome de equipa e a equipa terá 
que ter pelo menos 5 elementos. 

Os atletas que se inscrevam numa prova por uma equipa, competirão as restantes provas do 
Troféu em que participarem por essa equipa. 

 

 

ARTIGO III 

 

INSCRIÇÕES 

1 – Todos os participantes que desejem participar nas Provas do Troféu, deverão efetuar a sua 
inscrição online através de formulário próprio, disponibilizado por cada uma das entidades 
organizadoras. 

2 – As inscrições devem ser efetuadas até à data limite nas normas de cada prova. 

3 – A inscrição é válida após envio de comprovativo para o email a indicar, nas normas de cada 
prova. 

4 – O evento é limitado a 75 atletas por prova no total de todas as categorias. 

5 – Inscrições de menores só se consideram aceites se acompanhadas por um termo de 
responsabilidade/declaração assinada pelo encarregado de educação a autorizar a 
participação na prova. 

6 – A inscrição rege-se pelo valor de 8 raios, ficando a cargo de cada organização o custo 
suplementar de outras opções indicadas nas normas de cada prova. 

 

 

ARTIGO IV 

 

INTERPRETAÇÃO E JURISDIÇÃO 

1 – Todos os atletas, ao fazerem a sua Inscrição, aderem, sem restrições, ao presente 
Regulamento. 

2 – Todos os Anexos e Aditamentos ao presente Regulamento, que a Organização entender 
publicar, terão força de lei, do mesmo modo que o Regulamento. 

3 – À Organização do 3º Troféu Zona dos Mármores não poderá ser imputada qualquer 
responsabilidade no que respeita a acidentes e suas consequências, quer tenham sido 
causados pelos concorrentes, quer hajam sido estas as vítimas, quer provenham ou não do 
veículo participante. Do mesmo modo não lhe será imputada qualquer responsabilidade, 
quanto às consequências de infração às leis, regulamentos e códigos em vigor, a qual deverá 



 
 

ser suportada pelos infratores. 

4 – Todas as dúvidas sobre a interpretação do Regulamento e demais casos relacionados com a 
prova, serão analisadas e decididas pela Organização.A Organização reserva-se o direito de 
aplicar sanções, que poderão ir até à desclassificação ou exclusão da prova, a qualquer 
concorrente que não respeite o presente Regulamento, ou que, por qualquer forma, 
prejudique o bom nome, imagem e prestígio da prova ou de qualquer um dos seus 
promotores. Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada aos Organizadores por 
eventuais prejuízos que de uma decisão deste tipo possam advir. 

 

 

ARTIGO V 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1 – Aos atletas, ao inscreverem-se nas provas é lhe atribuído um número de identificação 
(frontal) para a bicicleta. Este deve estar sempre visível ao longo da prova. 

2 – Nas provas, ao longo dos percursos existirão diversos postos de controlo, com localização 
desconhecida dos participantes. Só será atribuído tempo de prova aos atletas que realizem 
todos os postos de controlo. 

 

 

ARTIGO VI 

 

PUBLICIDADE E IMAGEM 

1 – Os concorrentes são livres de captar imagens fotográficas e vídeo do evento. 

2 – Os concorrentes podem afixar no seu vestuário pessoal ou da sua equipa de assistência, na 
bicicleta e capacete, inscrições publicitárias de marcas, produtos ou empresas, com as quais 
habitualmente colaborem. 

3 – A Organização do Troféu, respetivos Patrocinadores e as entidades que colaboram na 
organização deste evento desportivo, reservam-se o direito de utilizar livremente em todos os 
países e sob todas as formas, a participação dos Concorrentes, assim como os resultados por 
eles obtidos. A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada pela organização do 
evento e jornalistas para posterior aproveitamento publicitário. Os participantes que tiverem 
alguma restrição quanto ao uso da sua imagem, deverão notificar a organização 5 dias antes 
do evento. Caso contrário, estarão automaticamente a autorizar o uso em qualquer tempo, 
independente de compensação financeira ou de qualquer outra natureza. 

 

 

ARTIGO VII 

 

PROGRAMA DO TROFÉU 



 
 

 

1 – O programa do “ 3º Troféu Zona dos Mármores” é o seguinte: 

 

 1) Prova de Elvas, organização CICLOCLUBE BTT Elvas: 01/09/2018 

 

➢ 15:30 Abertura do Secretariado; 

➢ 16:45 Fecho do secretariado; 

➢ 17:00 Início da Prova; 

➢ 19:00 Fim da Prova; 

➢ 19:30 Entrega de prémios; 

 

b) Prova de Vila Viçosa, organização PAPATRILHOS: 15/09/2018 

 

➢ 14:00 Abertura do Secretariado; 

➢ 15:45 Fecho do secretariado; 

➢ 16:00 Início da Prova; 

➢ 18:00 Fim da Prova; 

➢ 18:30 Entrega de prémios; 

 

c) Prova de Borba, organização 33CLBIKE: 22/09/2018 

 

➢ 14:00 Abertura do Secretariado; 

➢ 15:30 Fecho do secretariado; 

➢ 16:00 Início da Prova; 

➢ 18:00 Fim da Prova; 

➢ 18:30 Entrega de prémios; 

 

d) Prova de Alandroal, organização UNITED BIKE TEAM: 07/10/2018 

 

➢ 08:00 Abertura do Secretariado; 

➢ 09:00 Fecho do secretariado; 

➢ 09:30 Início da Prova; 



 
 

➢ 11:30 Fim da Prova; 

➢ 12:00 Entrega de prémios; 

 

 

e) Prova de Estremoz, organização SOBE E DESCE TEAM: 28/10/2018 

 

➢ 08:00 Abertura do Secretariado; 

➢ 09:00 Fecho do secretariado; 

➢ 09:30 Início da Prova; 

➢ 11:30 Fim da Prova; 

➢ 12:00 Entrega de prémios; 

 

 

ARTIGO VIII 

CONTROLO DE TEMPOS 

1 – A prova terá uma linha de meta, onde serão controladas as voltas e tempos. 

2 – Existirão zonas de controlo ao longo do percurso, podendo os controladores obrigar os 
atletas a parar para observação da identificação do número de dorsal. 

 

 

 

ARTIGO IX 

TEMPO POR VOLTA 

1 – O tempo da volta inicia à partida e à passagem do atleta pela linha de meta. 

2 – Os tempos perdidos no controlo fazem parte do tempo de volta, não podendo nenhum 
atleta pedir a sua neutralização. 

3 – Os atletas presentes na zona de Controlo são obrigados a ordeiramente identificar-se 
sempre que o controlador exija. 

 

 

ARTIGO XX 

CLASSIFICAÇÃO 

1 – As provas têm uma duração de 2 horas. 

2 – A linha de meta encerra ás 2 horas de prova, não sendo permitida a passagem a mais 



 
 

nenhum atleta.. Todos os atletas que ainda estejam no percurso apenas terminam a prova 
quando chegarem á linha de meta, mesmo após as duas horas regulamentares, sendo 
contabilizada a volta e o tempo. 

3 – A classificação de cada atleta será determinada pelo número de voltas completado e pela 
ordem sequencial de chegada de tempos da última volta completada. 

3 – São premiados em cada prova os primeiros 3 classificados de cada escalão. 

4 – Para efeitos de atribuição do 3º Troféu Zona dos Mármores, em cada prova, será atribuída 
uma pontuação aos primeiros 10 lugares de cada escalão, da seguinte forma: 

a) 1º Classificado = 25 pontos 
b) 2º Classificado = 21 pontos 
c) 3º Classificado = 19 pontos 
d) 4º Classificado = 17 pontos 
e) 5º Classificado = 15 pontos 
f) 6º Classificado = 13 pontos 
g) 7º Classificado = 11 pontos 
h) 8º Classificado = 9 pontos 
i) 9º Classificado = 7 pontos 
j) 10º Classificado = 5 pontos 
 

5 –A classificação geral do TZM será apurada por categoria, tendo em conta a maior pontuação 
de entre todos os atletas dessa categoria.  

a)- Apenas contarão para a classificação geral individual do TZM, quatro pontuações. 
No caso de o atleta ter pontuado nas 5 provas do troféu será eliminado o seu pior 
resultado obtido nas provas. 

b)-Em caso de igualdade de pontuação na classificação final, todos os atletas que 
participaram nas cinco provas tem mais 10 pontos extras.  

c)- Se a igualdade pontual se mantiver, o critério de desempate será no somatório dos 
tempos finaisdas provas em comum em que ambos os atletas tenham 
participado.Ganhando o que tenha obtido o menor tempo no somatório dos 
eventoscomuns. 

6 – A classificação para a Equipa será atribuída através da classificação na geral dos melhores 5 
elementos da equipa, independentemente de a equipa ter número de elementos superior a 5. 

7 – Em caso de paragem da prova ou anulação desta pela organização, devido a razões de 
força maior que não permitam a continuação da prova em condições de segurança mínimas, a 
organização poderá dar o evento como concluído a qualquer momento. Os resultados finais 
serão calculados com base na posição de cada atleta na hora determinada, contabilizando as 
voltas completadas até essa hora e o tempo de passagem pela meta. 

8 – A regra prevista no número anterior, só será aplicada em situações extremas que 
representem perigo para os participantes, e em que não seja possível continuar a prova. 

 

 

ARTIGO XI 



 
 

RECURSOS 

1 – Só serão aceites recursos escritos sobre as classificações, até 2 horas após sua divulgação. 

2 – Os recursos devem conter informação precisa, incluindo a descrição do incidente, 
testemunhas, nomes e contactos, e a assinatura do responsável pela apresentação do recurso. 

 

 

ARTIGO XII 

COMPORTAMENTO EM PROVA – FAIR-PLAY 

1 – Os atletas que seguem montados nas bicicletas terão precedência sobre atletas que levam 
a bicicleta à mão. Os concorrentes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se 
junto da berma do caminho, e em passagens estreitas desobstruir a via quando se aproximar 
um atleta montado na bicicleta. 

2 – Os atletas que se preparam para ultrapassar outro atleta deverão dar indicação vocal da 
sua passagem, indicando o lado por que passam (Direita, Esquerda). O atleta que ultrapassa 
deverá ter os cuidados para não provocar acidentes. 

3 – Na luta por posições, os atletas não devem interferir corporalmente ou com a bicicleta de 
modo a impedir a progressão do outro atleta. Em situações de conflito ou falta de 
desportivismo detetadas por controladores, os atletas em causa serão penalizados com a 
anulação de uma volta, após audição das partes. 

4 – A utilização de atalhos ou a saída do circuito num ponto e a entrada noutro ponto distinto 
terá como consequência a desclassificação do atleta. 

5 – A utilização de linguagem abusiva, profana ou obscena, e qualquer outro tipo de 
comportamento não desportivo será penalizado com anulação de uma volta. 

6 – Caso um atleta tenha uma avaria/acidente que o impossibilite de continuar pode contactar 
a organização, para o Controlo de Meta, e informar da anulação da sua volta. 

7 – Só é permitida a circulação no circuito, durante o período da prova, a atletas inscritos, 
imprensa e elementos da organização. 

 

 

ARTIGO XII 

EQUIPAMENTO 

1 – Cada atleta em prova deverá levar capacete, homologado para a prática de ciclismo, e 
colocado corretamente. Caso um atleta se desloque no circuito com o capacete mal colocado 
poderá ser parado pela organização e obrigado a colocar o capacete corretamente. Os atletas 
que se desloquem montados ou a pé no circuito deverão ter sempre o capacete colocado. 

2 – Os atletas devem levar água e comida que achem necessária para a volta em prova. A água 
e comida poderão ser fornecidas a qualquer atleta, por qualquer pessoa, em qualquer ponto 
do percurso. Os atletas que recebam assistência devem colocar-se na berma do caminho e não 
obstruir a passagem. 

3 – Cada atleta é responsável pela utilização de roupa e outro equipamento, adequado às 



 
 

condições meteorológicas previstas para o local. 

 

 

ARTIGO XIV 

PRÉMIOS 

1 – Em cada prova, os três primeiros classificados de cada escalão, deverão estar presentes na 
cerimónia de entrega de prémios e respeitar todas as regras e procedimentos referentes ao 
mesmo. 

2 – Na Prova Final para a atribuição do Troféu, deverão estar presentes os três atletas de cada 
escalão que tenha obtido no somatório das 4 provas a pontuação mais alta. 

3 – Os prémios são atribuídos por atleta e intransmissíveis e só serão entregues aos 
concorrentes que se apresentem pessoalmente na cerimónia de distribuição, a decorrer no 
pódio junto da zona de meta. Os premiados que não estejam presentes nesta cerimónia, 
perderão o direito aos prémios que lhes estiverem destinados, sem que, por isso, se verifique 
qualquer alteração, quer na classificação, quer nos prémios destinados aos restantes 
concorrentes. 

4 – Serão atribuídos prémios aos três melhores classificados de cada categoria. 

 

ARTIGO XV 

SEGUROS 

1 – Todos os atletas estão abrangidos com seguro por seguro desportivo obrigatório. 

2 – Em caso de ativação de seguro, ao valor da franquia é da responsabilidade do atleta. 

      a)- As coberturas serão anunciadas antes da realização de cada prova. 

3 – O participante que queira ativar o seguro de acidentes terá um prazo máximo de 5 dias 
após o evento para o fazer, devendo para isso informar a Organização e efetuar o pagamento 
da franquia de seguro. 


