Troféu BTT Porto de Mós 2020

REGULAMENTO - TROFÉU BTT PORTO DE MÓS

O Troféu BTT Porto de Mós nasce da vontade de querer dinamizar as provas de BTT
existentes no Concelho de Porto de Mós, divulgar a região e aumentar o espírito competitivo
entre os atletas.
Apesar de se tratar de um Troféu competitivo apela-se, a todos os atletas, que contribuam
para a festa do BTT, através da demonstração individual de espírito aberto e do total
respeito dos códigos de boa conduta desportiva.
O Troféu BTT Porto de Mós é um conjunto de cinco provas desportivas na vertente de BTT,
totalmente independentes, com responsabilidades atribuídas a cada clube organizador, que
respondem, cada um individualmente, pela sua prova organizada.
Cada atleta fica sujeito ao regulamento próprio e individual de cada prova.
A comissão de gestão deste Troféu tem o dever e a responsabilidade, apenas, de gerir as
classificações do Troféu e a sua publicação. A publicação das classificações e outras
informações, são publicadas no site do Troféu em, www.recordepessoal.pt

CALENDÁRIO
As provas estão sujeitas a alterações. Em caso de anulação de algumas das provas,
a responsabilidade é da organização da mesma.
Em caso de cancelamento de uma das provas, os artigos referentes à classificação
mantêm-se ativos, sendo retirada apenas a classificação da referida prova.
10º Resistência BTT Juncal – 1 Março 2020
BTT Trilho D´Fuas – 26 Abril 2020
III Rota dos Cabrinhas – 14 junho 2020
18º BTT “Arco da Memória” – 20Setembro 2020
Resistência BTT Ribeirense – 18 Outubro 2020

PARTICIPAÇÃO
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.
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INSCRIÇÕES
Este Troféu é gratuito, não necessita de inscrição específica, nem do pagamento de
qualquer quantia. O atleta, ao inscrever-se numa das cinco provas, está
automaticamente a participar e a pontuar neste Troféu.
A pontuação nas várias etapas, só será somada, se a inscrição do atleta tiver sido feita
sempre com o mesmo número de BI ou C.C. As inscrições nas etapas feitas com
números de identificação diferentes, mesmo que pertençam ao mesmo atleta, a
pontuação não será somada.

CLASSIFICAÇÕES E ENTREGAS DE PRÉMIOS
Cada prova conta com duas distâncias, o RAID e o MINI-RAID.
No caso das Resistências o RAID é igual às 3 Horas e o MINI-RAID é igual às 2 Horas de
prova.
As distâncias para o RAID e para o MINI-RAID, são da responsabilidade e livre
escolha de cada organização.
Conta para a classificação do Troféu as duas distâncias, embora existam escalões,
em que apenas pontuam numa das distâncias (consultar tabela de escalões).
Os atletas que participem nas várias provas, umas vezes no MINI-RAID (2Horas) outras
vezes na RAID (3Horas), obterão classificação nas duas distâncias, mas obviamente, se
quiserem subir na classificação terão todo o interesse em participar sempre na mesma
distância, Meia-Maratona ou Maratona.
Será atribuída classificação aos 30 atletas de cada escalão.
Os atletas terão todo o interesse em participar nas cinco provas classificativas, porque
poderão melhorar sempre a sua pontuação, mas para a classificação final deste Troféu,
contam as quatro melhores classificações (pontuação) do atleta nas provas realizadas.
Poderão assim os atletas falhar uma prova, ou se por alguma razão não se classificar em
alguma, manter a sua competitividade.
Aos melhores classificados da geral (masculinos e femininos) nas distâncias de raid e miniraid irão receber a jersey alusivo ao campeão do Troféu BTT Porto de Mós 2020.
Os classificados no escalão de juniores (masculinos e femininos) na distância de mini-raid
também serão premiados com a jersey alusivo ao campeão do Troféu BTT Porto de Mós
2020.
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Além da classificação individual haverá um Troféu reservado à melhor equipa da geral.
Para uma equipa pontuar numa prova, terá de ser formada no mínimo por quatro
elementos inscritos com o mesmo nome de equipa. A inscrição de cada atleta terá de
ser feita com o nome de equipa escrito de forma rigorosamente igual, com letras,
números, símbolos, acentos, hífens, espaços etc., tudo escrito com a mesma sequência
e forma. Se na inscrição do atleta existir diferenças no nome da equipa, não será somada
essa classificação.
A classificação por equipas será estabelecida com base nos quatro melhores
resultados individuais obtidos nos vários escalões. Só serão pontuadas as equipas
que consigam pontuar no mínimo quatro atletas no final de cada prova.
Os prémios serão entregues na última prova do calendário.
As classificações serão atribuídas e gerida pela empresa RecordePessoal.pt
A classificação final de cada atleta será estabelecida pelo somatório de todos os pontos
obtidos no respetivo escalão e distância.
Os escalões são atribuídos aos atletas pelo ano de nascimento de cada um (dia e mês
não conta), à data de 31 de Dezembro. Ex: O Atleta que faça 50 anos no dia 1 janeiro
ou 31 dezembro de 2020 é do Escalão Veteranos C (Entre 50 a 59 anos).
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Os escalões para classificação são compostos da seguinte forma:
Masculinos
Juniores (Atletas só poderão participar em provas MINI-RAID)
Sub23 (dos 19 aos 23 anos)
Elites (dos 23 aos 29 anos)
Vet A (dos 30 aos 39 anos)
Vet B (dos 40 aos 49 anos)
Vet C (50 anos e mais)
Femininos
Elites (dos 19 aos 29 anos)
Veteranas (30 anos e mais)

BICICLETAS ELÉTRICAS
É permitido o uso de bicicletas elétricas. Inclusivamente existe um escalão próprio para as
mesmas: Escalão e-bikes.
Todos os Atletas inscritos, que fazem uso de e-bikes, terão de ocupar obrigatoriamente a
última Box na grelha de partida.
A classifcação obtida pelo atleta que usa e-bike será inserida no escalão único das e-bikes,
pontuando para o ranking do escalão para o final do Troféu.
A classificação do atleta com e-bike não conta para a pontuação do escalão Equipas.
Só haverá classificação para e-bikes as provas de RAID e MINI-RAID, não havendo
classificação nas Resistências.

TABELA CLASSIFICATIVA
Classificação

1º

Pontos

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

1000 970

940

920

900

880

860

840

820

800

790

780 770

760

750

Classifcação

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

30º

Pontos

740

730

720

710

700

695

690

685

680

675

670

665

660

655

650
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Classifcação

31º

32º

33º

34º

35º

36º

37º

38º

39º

40º

41º

42º

43º

44º

45º

Pontos

648

646

644

642

640

638

636

634

632

630

628

626 624

622

620

Classifcação

46º

47º

48º

49º

50º

Do 51º ao 659º classifcado = Ui ponto de diferença
A partir da posição 50º Pontuação = 660 - Número

Pontos

618

616

614

612

610

Classificação

DESEMPATES
Em caso de empate individual entre atletas do Top 10 ou em posição de pódio dos
diversos escalões, serão seguidos os seguintes critérios de desempate:
1º- Ganha o atleta que participou no maior número de provas pertencentes ao Troféu.
2º- Ganha o atleta com a melhor classificação obtida nas provas pontuáveis do Troféu.
3º- Ganha o atleta mais velho.
Em caso de empate entre equipas do Top 10 ou em posição de pódio, será seguido os
seguintes critérios de desempate.
1º- Ganha a equipa que participou no maior número de provas pertencentes ao
Troféu.
2º- Ganha a equipa que inscreveu o maior número de elementos ao longo das etapas.
3º- Ganha a equipa que tiver a média maior de idades.

RECLAMAÇÕES/PROTESTOS
Qualquer tipo de reclamação e/ou protesto, deverá ser feita por escrito e entregue
ao cuidado da equipa de gestão do Troféu, para o endereço de email,
geral@recordepessoal.pt
Todos os casos omissos serão decididos pela comissão de gestão do Troféu BTT das
Mós, tendo em conta o exposto no presente documento, não havendo lugar a qualquer
direito de recurso sobre a tomada de decisão.

