
 
 

ARCVR      

 
CAMPEONATO REGIONAL DE XCM DA ARCVR 2021 

 
 REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE XCM DA ARCVR EPOCA 2021  
 
1.INTRODUÇÃO  

 
1.1- O CAMPEONATO DE DE XCM DA ARCVR EPOCA 2021 e uma competição constituída 

por UMA ÚNICA PROVA da Responsabilidade conjunta da ARCVR e do Btt Montalegre  

 

1.2- O Campeonato DE XCM DA ARCVR EPOCA 2021 destina-se exclusivamente a atletas 

de Nacionalidade Portuguesa portadores de Licença DE COMPETIÇAO emitida pela F.P.C.-

UVP.  

 

1.3- A Prova realiza-se no dia 11 de Julho de 2021 em Montalegre 

 

  

2.CATEGORIAS E CORRIDAS.  

 

2.1. CORRIDAS 1/CATEGORIAS/CAMPEONATO DE DE XCM DA ARCVR EPOCA 
2021   destina-se a atletas com licenças validas emitidas pela FPC-UVP.  

 

2.2. São estabelecidas duas categorias para atribuição do Titulo de Campeão  
Regional Absoluto (Sub-23, Elites, Master 30,35,40,45,50,55,60, e Femininos) (> de 19 Anos) 

Femininos: - (> de 19 Anos) Elites/sub 23 e Master 30 e 40 e 50 mas o titulo só será atribuído 

desde que a partida estejam presentes pelo menos 3 atletas por classe etária. 

 

2.3. Corrida /Categorias/Campeonato de XCM da ARCVR época 2021, 
MASTER.  

Master - 30,35 Master-40,45 Master-50.55 e, Master 60 

No Open Promoção as classificações serão gerais, sem classes.  
No Open Promoção não há atribuição de Título de Campeão  

Promoção (Lazer)  

 

2.4. DISTÂNCIA  

A Distância Mínima da Prova do Campeonato DE XCM DA ARCVR EPOCA 2021 

é de 60 Km. Para as classes, Master Masculino 50,55,60, Femininas Elites/sub23m 

Master 30,40 e 50 e a distância será de 50 Km bem como a classe para ciclismo.  

 

2.5. PERCURSO  

O Percurso do Campeonato de DE XCM DA ARCVR EPOCA 2021 será igual para todas as 

categorias. Exceto os, Masters 50,55,60 e Femininos e Paracilismo que Fazem a 

Maratona Curta  

 

2.6. GRELHA DE PARTIDA  



1- Maratona Competição  

3- Open Promoção 

  

 

 

2.7. O ACESSO A GRELHA DE PARTIDA SERA ORGANIZADO POR CATEGORIAS  

ATRAVES DO SITEMA DE BOXES  

 

 

 

Entrada ↗ 1  

 
 
 
MARATONA, Eites-Sub-23 
Master 30,35,40,45, 
 (70 corredores por Box) Masculinos  

 
 
Entrada ↗ 2  

 
MARATONA Curta  Master 30 F, 
Master 40 F Master 50,55,60 
Masculinos  (70 corredores por 
Box) Masculinos e Femininos  

 
 
Entrada ↗ 3  
                                                           Meia Maratona           
                                                          (70 corredores por Box)  
                                                           Open  Promoção  

 
 

3.CONTROLO DE PASSAGEM  

Os corredores que passem no último posto de controlo, com mais de 1h00 de atraso em 

relação ao primeiro, não serão classificados a chegada.  

 

4. CONTROLO DE CHEGADAS  

O Controlo de Chegadas encerra 1h30 depois da chegada do vencedor de cada categoria.  

NOTA: -Todos os atletas que terminem a prova depois do controlo encerrado, serão 

colocados na grelha de classificação por ordem de chegada, como (ATLETAS NAO 

CLASSIFICADOS).  
 

4.1. GRELHA DE PARTIDA/ATRIBUIÇAO DOS Nºs/CONTROLO/HORARIOS Cada 

corredor participara com o nº de placa de guiador entregue pelo ARCVR e promoção pelo 

organizador, respeitando as regras da atribuição da tabela do ponto 2.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Categorias, idades, Dorsais 

 



 

 

5.1-Os Dorsais serão atribuídos pela ARCVR exceto a Classe open- promoção que será o 

organizadora fornece-los a partir do nº 1000. 

 

6. Horários e Categorias 

 

 

Categorias 

 

Hora de Partida 

Horário Controlo de 

Passagem 

Horário Controlo de 

Chegada 

Elites-Sub/23, 

Master, 30,40, 

Masculinos 

10h00 da Maratona 1 Hora apos a 

passagem do 1º  Clas 

Por Cada Classe. 

1 Hora apos a 

chegada do 1º Clas. 

Por Cada Classe 

 Femininas, Para 

Ciclismo, Master 

50,60, Maculinos e  

Paraciclismo 

10h05  Maratona 

Curta 

  

Open-Promoção 10h10 A definir  pelo  

organizador 

 

 

 

7. INSCRIÇÕES  

 

1-As inscrições são efetuadas diretamente no organizador (Btt Montalegre,  para a Classe  

Open  Promoçao). Ate quarta feira dia 7 de Julho de 2021. Para a classe  competição  

serão  feitas  no  site  da  fpc  www.fpc.pt 

 

8. TAXAS DE INSCRIÇAO   

A Participação no Campeonato de DE XCM DA ARCVR  EPOCA  2021 tem uma taxa de 

inscrição de ( 8,00    ) para atletas federados e portadores de licença emitida pela fpc-uvp, 

para atletas não licenciados a taxa será de De (10,00 ). O organizador para estes (não 

licenciados) será obrigado a ter um seguro de acidentes pessoal para a prática desportiva  

(Ciclismo)  

Categorias Idades Côr Nº de Dorsal 

    

Sub-23/Elites 19-29 Anos Branca 01-100 

Master 30,35 30-39 Anos Azul 300-399 

Master 40,45 40-49 Anos Cinzenta 400-499 

Master 50,55 50-59 Anos Castanha 500-550 

Master 60 60> Preta 600-620 

Elite e Sub 23 F,M30 

e M40 Fem 

+19 Anos Rosa 700-730 

Paracilismo  Verde 800-810 

Open Promoção      + 16 Anos  1000-1100 

    

http://www.fpc.pt/


 

 

 

 

 
9. CLASSIFICAÇOES CAMPEONATO DE XCM DA ARCVR EPOCA 2019 

 

Será efetuada uma classificação por categorias, Elites-Sub-23, Masters 30,35, 

40,45,50,55,60 e Paraciclismo. Femininas Elites-Sub 23, Master 30,40,50.  

Em todas as classes só e atribuído o título de Campeão Regional se a partida estiverem 

pelo menos 3 atletas de cada classe, para a atribuição do título de Campeão. (Artº 1º 2.5) 

  

9.1.No final da prova serão atribuídos prémios (Camisolas de Campeão, Taças ou 

Medalhas, ou outros) aos 3 primeiros classificados. (Da responsabilidade do 

Organizador) Btt  Montalegre. 

 

9.2.A Participação nas cerimónias protocolares e obrigatórios, em caso de ausência 

aplicam-se as sanções previstas nos regulamentos da fpc-uvp  

 

9.3- Não se aceitam inscrições fora do prazo já estabelecido (artº 7º) 

 

9.4- Ida ao pódio.  

 
O Pódio da Classificação Geral por classes terá lugar no final da prova. 
 

10. SECRETARIADO DA PROVA  

 

O Local do Secretariado não pode exceder 1 km do local da partida.  
A CONFIRMAÇAO DAS INSCRIÇOES, VERIFICAÇAO DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES POR 

PARTE DO COLEGIO DE COMISSARIOS, BEM COMO A ATRIBUIÇAO DOS DORSAIS, 

DECORRERÃO NO SECRETARIADO DE ACORDOCOM O SEGUINTE HORARIO DE 

FUNCIONAMENTO: 

Devido ao estado pandémico (Covid 19) não haverá secretariado, no dia 8 de Julho haverá uma vídeo 

conferencia com todos  os diretores  dos  clubes  inscritos, atletas  individuais  que  queiram assistir a  

reunião, previamente  solicitados  pelo  mesmo(s) afim  de  esclarecer  como devem  proceder, a  

reunião  será  no Zoom e  depois  de  confirmada a  inscrição no  site  da  FPC, os  seus  responsáveis  

vão  receber  um  link  para a reunião.  

OBS. Caso sejam  retiradas  estas  imposições por  parte  da  DGS,  haverá  um  secretariado conforme 

abaixo  indicado. 

Secretariado da Prova Horário de Abertura Horário de Fecho 

Dia Anterior 20:00 23:00 

Dia da Prova 07:30 09:30 

 

11. CERIMONIAS PROTOCULARES  

- A participação nas cerimónias protocolares é obrigatória. Em caso de ausência são 

aplicadas as sanções previstas no artigo 12.1.040-36, salvo situações devidamente 

justificadas pelos corredores ou pelos seus Diretores Desportivos e aceites pelo Presidente 

do Colégio de Comissários. Os atletas contemplados na cerimónia protocolar deverão 



obrigatoriamente envergar o equipamento de competição das suas equipas e usar sapatos 

de competição ou sapato desportivo tipo sapatilha (ténis). Apenas o vencedor de cada 

categoria poderá exibir a bicicleta vencedora, num espaço designado para o efeito 

próximo do pódio (numa das laterais).  

 

 

 

 

12 Abastecimentos  
 
Existirá abastecimentos sólidos e líquidos ao longo do percurso.  

13. Lavagem de bicicletas  
 
A organização disponibilizará local de lavagem para as bicicletas  
 

14. Casos omissos/ reclamações. 
 

O evento e regulamentado pela Associação Regional de Ciclismo de Vila Real. A qual 
nomeará comissários para a prova, segundo o RGTC (Regulamento Geral Técnico de 
Corridas da UVP-FPC.  
As classificações bem como os registos da prova são da responsabilidade da ARCVR. 
Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização. De acordo 
com os regulamentos da UVP-FPC.  
As reclamações serão tratadas de acordo com este mesmo princípio. Os atletas que 
tenham uma conduta impropriam serão desclassificados  

 
Associação Regional de Ciclismo de Vila Real  
05-05-2021 
 

IX Troféu Btt Acácio da Silva 2021  
 

Percurso –2021 IX Trofeu Acácio da Silva - BTT Montalegre 
 
Partida Praça do município - Descer a avenida D. Nuno Alvares de Pereira - 
Virar à esquerda Ponte da Pedra  
- Direção à truticultura  
- Passagem na estrada da Fronteira (controlada pela GNR 2 elementos)  
- Casais da Veiga, virar à direita direção Pista automóvel - Virar à direita 
estrada Municipal direção Padornelos  
- 400 m Virar à esquerda na cruz ( 1 elemento da organização )  
- Centro da aldeia de Padornelos virar à direita direção à saída principal  
- Saída da Aldeia virar à direita nas ultimas casas ( 2 elementos da 
organização )  
- Direção ao Larouquinho, estrada de alcatrão virar à esquerda - 300m virar à 
direita em direção à estrada da fronteira  
- 1º controlo (4 elementos da organização)  
- Passagem estrada da fronteira (controlada pela GNR 2 elementos)  
- Seguir em frente em direção à Aldeia de Sendim  
- Virar à direita em direção ao estradão das eleólicas  
-Seguir em frente 2 km virar à esquerda em direção a Padroso  



- Padroso rua principal, 2º controlo e 1º reforço ( 6 elementos da 
organização) - Saída da aldeia em direção ao estradão das eleólicas  
- Estradão das eleólicas virar à esquerda  
- Segue em frente 1km separação dos percursos (Maratona virar à direita, 
Meia Maratona e Maratona Curta vira à esquerda)  
- Maratona curta segue em direção à Aldeia de Mourilhe  
- Maratona segue em direção o alto da Mouréla zona do sapateiro  
- Alto da Mouréla 3º controlo e Reforço para maratona (4 elementos da 
organização)  
- Virar à esquerda em direção à entrada da aldeia de Travassos do Rio  
- Entrada norte da aldeia de Travassos virar à esquerda em direção à capela 
Santa Luzia  
- Capela santa luzia segue em frente em direção à aldeia de Sezelhe  
- Entrada da aldeia de Sezelhe virar à esquerda em direção à aldeia de Frades 
do Rio caminho antigo  
- Frades do rio segue em frente estrada nova em direção `ponte de Frades  
- Estrada municipal virar à esquerda durante 2km aldeia de Mourilhe  
- Aldeia de Mourilhe encontro dos percursos 4º controlo 3º reforço (6 
elementos da organização) 
- Saída da aldeia em direção a Sabuzedo depois da Igreja virar à direita 
caminho rural  
- Chegada à estrada de alcatrão virar à direita em direção à aldeia de Donões 
- 500m em frente virar à direita em direção à Capela santo amaro  
- Capela de Santo amaro 5º controlo (3 elementos da organização)  
- Em direção à aldeia de Donões - Segue em frente saída principal para 
Montalegre, últimas casas virar à esquerda  
- Segue em frente estrada de alcatrão até à ponte da costa virar à esquerda  
- Segue em frente até ao parque do rio onde esta colocada a META 
 
BTT Montalegre 


