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BTT – REGULAMENTO PARTICULAR / 2019 

 
CAMPEONATO DO MINHO DE BTT XCO – SCORE TECH 
CAMPEONATO DO MINHO DE BTT DHI – CISION 
CAMPEONATO DO MINHO DE BTT XCM – DISCOVER MELGAÇO 
 
1 - Os Campeonatos do Minho de BTT regem-se pelos Estatutos, Regulamentos e normas da UCI, da UVP 
- Federação Portuguesa de Ciclismo e da ACM - Associação de Ciclismo do Minho, entre os quais o 
Regulamento Geral das Atividades Desportivas da ACM, que aqui se dão por reproduzidos, havendo uma 
aceitação expressa dos mesmos pelos intervenientes nas atividades desportivas. 
2.1 Ao formalizarem a pré-inscrição ou inscrição e ao apresentarem-se para participar nas atividades 
desportivas, os participantes declaram que conhecem e aceitam os referidos regulamentos, 
nomeadamente o Regulamento Geral das Atividades Desportivas da ACM, assim como também aceitam 
as adendas e esclarecimentos que venham a ser publicados pela organização. 
2.2. A aceitação expressa referida no ponto anterior também se aplica às situações em que a pré-
inscrição e inscrição são efetuadas, em representação dos participantes, pelos diretores desportivos, 
outros representantes dos clubes ou pais e encarregados de educação, estando todos estes obrigados a 
informar e sensibilizar os participantes para as disposições e necessidade de cumprimento dos 
regulamentos e normas. 

 
2 - CATEGORIAS / IDADES 
  Pupilos/Benjamins (masculinos e femininos): 5 - 8 anos 

Benjamins (masculinos e femininos): 7 - 8 anos 
Iniciados (masculinos e femininos): 9 - 10 anos 
Infantis (masculinos e femininos): 11 - 12 anos 
Juvenis (masculinos e femininos): 13 - 14 anos 
Cadetes (masculinos e femininos): 15 e 16 anos 
Juniores (masculinos e femininos): 17 e 18 anos 
Sub 23 (masculinos): 19 a 22 anos 
Elites (masculinos e femininos): 23 a 29 anos 
Master Femininas: 30 anos e + 
Master 30 (masculinos): 30 a 39 anos 
Master 40 (masculinos): 40 a 49 anos 
Master 50 (masculinos): 50 anos e + 
Categorias de Paraciclismo de acordo com a vertente 

 
 Em XCM vigoram as categorias do Regulamento da Taça de Portugal. 

Para determinação da idade conta o ano civil 
 
2.1 Nas vertentes de XCO e DHI a participação na categoria de promoção é limitada a uma 

época desportiva, tendo os atletas que se inscrever na categoria de competição na época seguinte. Para 
efeitos de aplicação deste condicionalismo, não é considerada a época de 2018 e anteriores. 

 
3 - TAXA DE INSCRIÇÃO POR PROVA: 

 
3.1 XCO 

a. Federados (competição): Gratuito 
b. Federados (licença CPT): 5 € 
c. Promoção (não federados): 10 €. 

3.2 DHI 
a. Federados (competição): Gratuito 



 

 

 

 

b. Promoção (não federados): Taxa mínima de 20 € que poderá ser acrescida em 
função da cotação do seguro de acidentes pessoais. 

 
3.3 XCM 

a. Federados (sem jersey): Redução de, pelo menos 30%, em relação ao valor de não 
federados, não devendo o valor final exceder os 15 € 
 

4 - IDENTIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES: 
Os participantes em qualquer prova dos Campeonatos de XCO, DHI e XCM da Associação de 
Ciclismo do Minho devem, obrigatoriamente, usar e afixar a placa frontal, com o número que 
lhe foi distribuído pela ACM, ou, com a autorização desta, pela entidade organizadora. 
 

5 - EQUIPAMENTO: 
Em todas as provas e treinos é obrigatório o uso do capacete rígido. Nas provas de Down Hill, 
além do capacete rígido, é obrigatório o uso de proteções regulamentares. 
 

6 - CLASSIFICAÇÕES: 
a) Só pontuam para as Classificações Geral Individual e Coletiva os atletas federados; 
b) Nas provas de Cross Country os corredores da categoria de Pupilos/Benjamins, Iniciados, 

Infantis e Juvenis não pontuam para as classificações gerais individual e coletiva do 
Campeonato do Minho de BTT XCO – Score Tech, será feita uma classificação prova a 
prova. Os atletas das restantes categorias pontuam para as classificações gerais individual 
e coletiva do Campeonato do Minho de BTT XCO – Score Tech. 

c) Em cada prova de BTT XCO serão atribuídos os seguintes pontos para a Classificação Geral: 
 

      
 

d) Em cada prova de BTT DHI serão atribuídos os seguintes pontos para a Classificação Geral: 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

e) Em cada prova de BTT XCM serão atribuídos os seguintes pontos para a Classificação Geral: 
 

 
 

f) A classificação geral individual e coletiva do Campeonato do Minho de BTT Cross Country – 
SCORE TECH será definida pelo somatório dos seis melhores resultados. 

g) Para a classificação coletiva contam todos os escalões de competição, cadetes 
(Masculinos e Femininos); Juniores (Masculinos e Femininos);Sub23 (Masculinos e 
Femininos); Elites(Masculinos e Femininos); Masters Femininos; Master 30; Masters 40 e 
Masters 50 desde que se classifiquem nas categorias masculinas no mínimo cinco (5) 
corredores e nas categorias femininas no mínimo três (3) corredoras. 

h) Em 2019 será atribuída uma medalha na Gala de Encerramento da época desportiva a 
todos os atletas e diretores de escolas que tenham participado em pelo menos 50% das 
provas de BTT – XCO organizadas pela ACM.  

i) No Campeonato do Minho de BTT – XCO – SCORE TECH passa a haver pódio prova a 
prova assim como ranking para a categoria de Sub-23 masculino e feminino.  

j) Na categoria de escolas a disposição das equipas na linha de partida será definida por 
sorteio sendo depois da responsabilidade do diretor desportivo escolher qual o atleta a 
partir na linha da frente e assim sucessivamente.  

k) A classificação geral individual e coletiva do Campeonato do Minho de BTT Down Hill - 
Cision será definida pelo somatório dos cinco melhores resultados, independentemente do 
número de participações. 

l) A classificação geral individual e coletiva do Campeonato do Minho de BTT Maratonas – 
DISCOVER MELGAÇO será definida pelo somatório dos resultados obtidos na totalidade das 
provas.  

m) As provas para escolas ficarão abrigo do regulamento de Iniciação da FPC. 
n) Em nenhuma das vertentes, a classe de Promoção conta para a classificação geral 

individual ou coletiva. 
o) Para que qualquer atleta ou equipa se classifique no final dos Campeonatos de BTT, terá 

que participar em, pelo menos, 50% das provas a realizar pela ACM. 
p) Na primeira prova de  XCO os atletas Sub23 podem escolher a categoria na qual querem 

participar ( Sub23 ou Elites) sendo que ficam obrigados a participar sempre na categoria 
escolhida na primeira corrida. 

§     Não pontuam para as Classificações Gerais Coletivas os clubes que, tendo sede nos distritos 
de Braga ou Viana do Castelo, não estejam filiados na Associação de Ciclismo do Minho, 
assim como não pontuarão para as Classificações Gerais Individuais os seus atletas. 

 
 

 
7 - DESISTÊNCIAS: 

Um atleta, em qualquer prova, terá obrigatoriamente que comunicar a sua desistência, salvo 
em caso de acidente ou motivo de força maior, devidamente comprovado e do qual resulte 
impossibilidade de comunicação atempada. 
 

8 - PROVAS: 
Serão disputadas provas de Cross Country, Down Hill e Maratonas, cujo programa e local das 
mesmas será divulgado no website da Associação de Ciclismo do Minho (www.acm.pt) e 
enviado às equipas federadas, cerca de 15 dias antes da realização das mesmas. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
9 - PERCURSO DE LIGAÇÃO E TRANSPORTE (DOWN HILL): 

É da inteira responsabilidade dos concorrentes, efetuar o percurso de ligação, caso seja 
necessário, ou apresentar-se no ponto de transporte, a tempo de cumprir o seu horário de 
saída em qualquer das mangas. 
 

10 - MARCAÇÃO DOS PERCURSOS: 
No sentido de melhorar a preparação para as atividades, a organização local das provas de XCO 
e DHI deverá ter minimamente definido o percurso das mesmas no domingo imediatamente 
anterior à realização das provas e totalmente marcado 24 horas antes do seu início. 
 

11 - PRÉMIOS POR PROVA: 
Em todas as provas, serão atribuídos, no mínimo, Troféus, Taças, Medalhas ou prémios 
monetários aos 3 primeiros classificados de cada categoria e às 3 primeiras Equipas de 
Competição. 
 

 
12 – CERIMÓNIA PROTOCOLAR 

A participação nas cerimónias protocolares é obrigatória. Em caso de ausência cumpre-se o 
estipulado nos Regulamentos da UVP-FPC, salvo em casos devidamente justificados 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 desportivo, sendo proibido o uso de chinelos e óculos de sol. 
 

13 - PRÉMIOS FINAIS: 
 
Os prémios finais serão entregues pela ACM em cerimónia a realizar para o efeito e da seguinte 
forma: 
 
a) CAMPEONATO DO MINHO DE BTT XCO SCORE TECH 

 
Masculino e feminino: Cadetes, Juniores, 
Elites, Sub23, Paraciclismo.        Troféus do 1º ao 5º Classificado 
Master femininas, master (30, 40 e 50) 
e Equipas competição)  
Medalhas para todos os atletas de Escolas 
 

b) CAMPEONATO DO MINHO DE BTT DHI – CISION 
 

Cadetes, Femininas, Juniores, 
Elites, Master 30, Master 40,            Troféus do 1º ao 5º Classificado 
Master 50 e Equipas           
                                   

  
c) CAMPEONATO DO MINHO DE BTT XCM – DISCOVER MELGAÇO 

 
Às categorias definidas pelo 
Regulamento da Taça de Portugal              Troféus do 1º ao 5º Classificado 

                            de BTT Maratonas  
 



 

 

 

 

 
 
 
 
14 – CAMISOLA DE CAMPEÃO DO MINHO 

Ao primeiro classificado de cada categoria será atribuída a Camisola de Campeão do Minho, 
exceto às categorias de Pupilos/Benjamins, Iniciados, Infantis e Juvenis de BTT Cross Country. 
Em qualquer das circunstâncias, aplica-se o regulamento da Camisola de Campeão do Minho. 
 

15 – CASOS OMISSOS: 
Todas as situações omissas neste regulamento particular serão decididas pela ACM tendo em 
conta o RGTC-BTT. 

 
 
 

www.acm.pt 
 


