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Regulamento Trofeu Resistência Beirão 

REGULAMENTO 

TROFÉU DE RESISTÊNCIA BEIRÃO 2019 
 
PROVAS INTEGRANTES: 
01 JUNHO – VILA NOVA DE PAIVA 
15 JUNHO – AGUIAR DA BEIRA 
29 JUNHO - ALMEIDA 
20 JULHO – MANGUALDE 
31 AGOSTO – COLMEAL DA TORRE 
07 SETEMBRO – SABUGAL 
14 SETEMBRO – MOIMENTA DA BEIRA 
28 SETEMBRO – TRANCOSO* 
  
*Neste evento será feita a cerimónia de entrega de prémios da Classificação Geral do Troféu 
 
PERFIL DO TROFÉU: Troféu composto por 8 provas de resistência de BTT. As provas 
realizam-se em circuito fechado, em centro urbano ou misto. 
 
ORGANIZAÇÃO: a organização do TROFÉU pertence ao grupo de Organizações responsáveis 
pelos eventos que dele fazem parte. Este Troféu é composto por 8 provas de BTT, totalmente 
independentes, com responsabilidades atribuídas a cada organizador, que respondem, cada 
um individualmente, pela sua prova organizada. 
 
REGULAMENTOS: os participantes deverão consultar o regulamento específico de cada 
evento. 
 
Artigo 1º - Notas Gerais: 
  

1. A edição de 2019 é a segunda edição do Troféu de Resistências Beirão; 
2. Este Troféu nasce da vontade de dinamizar as resistências de BTT existentes na Zona Interior 

Centro do país, divulgar a região e promover o espírito competitivo entre os atletas; 
3. Apesar de se tratar de um Troféu competitivo apela-se, a todos os atletas, que contribuam 

para que o mesmo se assuma como uma festa de BTT, através da demonstração individual 
de espírito aberto e do total respeito dos códigos de boa conduta; 

4. Este Troféu é apenas, um conjunto de quatro provas desportivas na vertente de BTT, 
totalmente independentes, com responsabilidades atribuídas a cada clube/organizador, que 
respondem, cada um individualmente, pela sua prova organizada; 

5. Cada atleta fica sujeito ao regulamento próprio e individual de cada evento. 
6. A comissão de gestão deste Troféu tem o dever e a responsabilidade de apenas gerir as 

classificações do Troféu e as suas publicações; 
7. A publicação das classificações e outras informações, serão realizadas no site do 

Troféu: https://trofeuRESISTÊNCIAS.wixsite.com/trofeu 
  
Artigo 2º - Participação: 
  

1. Este Troféu está aberto à participação de todos os atletas aptos à prática deste desporto, 
federados e não federados, residentes em todas as regiões do país; 

2. As provas são livres e abertas a todos os indivíduos, não sendo necessária licença desportiva 
da Federação Portuguesa de Ciclismo ou outra; 

3. Só poderão participar indivíduos com idade igual ou superior a 14 anos (à data da prova); 
4. As inscrições de menores só são consideradas aceites desde que acompanhadas por um 

termo de responsabilidade/declaração assinada pelo encarregado de educação e 
acompanhada de uma cópia do B.I. ou C.C do responsável. 
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5. Não é permitido o uso de bicicletas de estrada, ciclocrosse, elétricas ou com mecanismos 
motores auxiliares. 

6. As provas poderão estar sujeitas a alterações; 
7. Em caso de anulação de alguma das provas, a responsabilidade é da organização da mesma; 
8. Em caso de cancelamento de uma das provas, os artigos referentes à classificação mantêm-

se ativos, não sendo consideradas classificações da referida prova. 
 
Artigo 3º - Calendário: 
 
1ª Prova 
Nome: 3 HORAS RESISTÊNCIA BTT 
Data: 01/06/2019 
Local: VILA NOVA DE PAIVA 
  
2ª Prova 
Nome: 3 HORAS RESISTÊNCIA BTT 
Data: 15/06/2019 
Local: AGUIAR DA BEIRA 
 
3ª Prova 
Nome: 3 HORAS RESISTÊNCIA BTT  
Data: 29/06/2019 
Local: ALMEIDA 
   
4ª Prova 
Nome: 3 HORAS RESISTÊNCIA BTT 
Data: 20/07/2019 
Local: MANGUALDE 
 
5ª Prova 
Nome: 3 HORAS RESISTÊNCIA BTT 
Data: 31/08/2019 
Local: COLMEAL DA TORRE 
 
6ª Prova 
Nome: 3 HORAS RESISTÊNCIA BTT 
Data: 07/09/2019 
Local: SABUGAL 
 
7ª Prova 
Nome: 3 HORAS RESISTÊNCIA BTT 
Data: 14/09/2019 
Local: MOIMENTA DA BEIRA 
 
8ª Prova 
Nome: 3 HORAS RESISTÊNCIA BTT 
Data: 28/09/2019 
Local: TRANCOSO 
 
Artigo 4º - Inscrições: 
  

1. As inscrições nos eventos que integram o “TROFÉU RESISTÊNCIA BEIRÃO”, são efetuadas 
através dos métodos definidos por cada um dos organizadores das provas associadas; 

2. Os participantes só serão considerados inscritos após pagamento das respetivas inscrições; 
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Artigo 5º - Categorias dos participantes: 
  

1. O “TROFÉU RESISTÊNCIA BEIRÃO” terá as seguintes categorias: 
GERAL SOLO 

 Juniores (16 a 18 anos) 
 Elites masculinos (19 a 29 anos) 
 Master A masculinos (30 a 39 anos) 
 Master B masculinos (40 a 49 anos) 
 Master C masculinos (50 a 59 anos) 
 Master D (+ de 60 anos) 
 Elite femininos (19 a 34 anos) 
 Master Femininas (+35 anos) 

 
GERAL DUPLAS 

 Masculinas (16 a +50 anos) 
 Mistas (16 a +50 anos) 

  
GERAL TRIPLAS 

 Triplas (16 a +50 anos) 
 
Artigo 6º - Classificações: 
  

1. Em cada prova existirá uma classificação do evento, na qual os atletas somarão pontos para 
a classificação geral do “TROFÉU RESISTÊNCIA BEIRÃO”. 

2. A classificação geral do “TROFÉU RESISTÊNCIA BEIRÃO” será apurada por categoria, tendo 
em conta a maior pontuação de entre todos os atletas dessa categoria. 

3. Apenas contarão para a classificação geral do “TROFÉU RESISTÊNCIA BEIRÃO” (cinco) 
pontuações. No caso de o(s) atleta(s) terem pontuado nas 8 provas do troféu será eliminado 
o seu pior resultado obtido nas provas. 

4. Só serão elegíveis para a atribuição de troféus da classificação geral os atletas que participem 
e terminem, pelo menos, 5 provas do Troféu na categoria escolhida. 

5. Os atletas que, por terem pontuação que os coloque nos 6 primeiros classificados da 
categoria, não tenham participado e terminado pelo menos 5 provas do troféu, serão 
classificados por ordem, imediatamente a seguir aos últimos atletas classificados que tenham 
participado e terminado 5 ou mais provas do troféu. 

6. Pontos atribuídos por prova em cada categoria:  
 

 
7. Em caso de igualdade de pontuação na classificação do “TROFÉU RESISTÊNCIA BEIRÃO”, 

os atletas serão desempatados em função do maior número de primeiros lugares, segundos 
lugares e assim sucessivamente. Se ainda assim se mantiver o empate, o critério a utilizar 
será o melhor classificado na última prova disputada; 

8. Na última prova irão ao pódio os 3 primeiros classificados de cada categoria do “TROFÉU 
RESISTÊNCIA BEIRÃO”. 
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9. As classificações do troféu serão colocadas no site e Facebook do Troféu após a realização 
de cada evento. 

 
Artigo 7º - Prémios: 
  

1. Os prémios de cada evento são da responsabilidade do organizador do evento, e serão 
atribuídos em função da classificação do evento. 

2. Os primeiros classificados de cada categoria deverão estar presentes no pódio, no final de 
cada prova do Troféu, para a cerimónia de entrega de prémios, e respeitar todas as regras e 
procedimentos referentes ao mesmo; 

 
Artigo 8º - Alterações ao regulamento: 
  

1. O presente regulamento não será modificado na sua generalidade. Compete exclusivamente 
à Comissão Organizadora aprovar alguma correção que considere oportuna, que será 
divulgada no sítio da prova e no secretariado. 

 
Artigo 9º - Interpretação e jurisdição: 
  

1. Todos os participantes no “TROFÉU RESISTÊNCIA BEIRÃO” ao se inscreverem, aderem e 
aceitam sem restrições, o 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 não poderá ser imputada qualquer responsabilidade no que respeita a 
acidentes e suas consequências, quer tenham sido causados pelos participantes, quer tenham 
sido estes as vítimas, quer provenham ou não do veículo do 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. A organização não é responsável pelo estado de saúde dos participantes e alerta para o facto 
de se tratar de uma manifestação desportiva que requer cuidados específicos de preparação 
física e psicológica pelo que manifesta esta preocupação a todos os inscritos; 

5. Todas as dúvidas sobre a interpretação do Regulamento e demais casos relacionados com a 
prova serão analisadas e decididas pela Organização; 

6. A organização do Troféu reserva-se o direito de aplicar sanções que poderão ir até à 
desclassificação ou exclusão do Troféu, a qualquer participante que não respeite à letra o 
espírito do presente Regulamento, ou que, por qualquer forma, prejudique o bom nome, 
imagem e prestígio do mesmo ou de qualquer dos seus promotores. Nenhuma 
responsabilidade poderá ser imputada aos organizadores por eventuais prejuízos que de uma 
decisão deste tipo possam advir. 

   
Artigo 10º - Publicidade e imagem: 
 

1. Os participantes são livres de captar imagens fotográficas e vídeo do evento; 
2. A organização do “TROFÉU RESISTÊNCIA BEIRÃO”, respetivos patrocinadores e as 

entidades que colaboram neste evento desportivo, reservam-se o direito de utilizar livremente 
em todos os países e sob todos as formas, a participação e resultados obtidos pelos 
intervenientes. 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, caso 
contrário estarão automaticamente a autorizar o uso em qualquer tempo; 

3. A inscrição no evento e a consequente aceitação deste regulamento implica obrigatoriamente 
a autorização de cedência de todos os direitos, sem direito a receberem qualquer 
compensação económica por parte da organização. 

 
Artigo 11º - Recursos: 
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1. Só serão aceites recursos escritos, entregues no secretariado oficial, durante o decorrer das 

provas ou até 20 minutos após a conclusão da prova do interessado; 
2. Recursos sobre as classificações deverão ser apresentados até 10 minutos após a sua 

divulgação; 
3. Os recursos devem conter informação precisa que suporte o mesmo, incluindo a descrição do 

incidente, testemunhas, nomes, contactos e assinatura do responsável pela apresentação do 
recurso; 

4. A Organização dará o seu parecer sobre o recurso. 
  
Artigo 12º - Comportamentos antidesportivos 
  

 Falsifique qualquer elemento relativo à sua inscrição  
 Não se apresente no local da partida, com o dorsal e o chip da prova colocados  
 Utilize o dorsal de outro atleta  
 Utilize o chip de outro atleta 
 Não cumpra a sinalética colocada pela organização 
 Não cumpra o percurso na sua totalidade  
 Não respeite as instruções da organização  
 Manifeste comportamento antidesportivo (ex: empurrões e obstruções que prejudiquem de 

forma intencional outros atletas)   
 Não respeite os restantes atletas  

 

 


