
Regulamento - UPHILL Sras do Monte – Crono escalada 

 

 

Evento | UPHILL Sras do Monte – Crono escalada  

Localização | Sras do Monte – Serzedelo, Guimarães 

Data | 8 de Novembro 2015 

Perfil de Prova Oficial | Circuito de velocidade em contrarrelógio – aprox. 3km 

Organização | 2x2 BttTeam / CEAJ Serzedelo 

 

COMISSÃO GERAL 

O evento será gerido por uma Comissão Geral que irá acompanhar o processo organizacional 

até à data e durante a realização da prova. Para os devidos efeitos a Comissão Geral é 

constituída pela Comissão Organizadora e Comissão de Honra. 

 

A Comissão Organizadora é constituída por: 

Nelson de Azevedo – Diretor Geral 

Carlos Cidade – Diretor de Secretariado 

 

A Comissão de Honra é constituída por: 

ACM – Associação de Ciclismo do Minho 

 

REGULAMENTO OFICIAL DE PROVA 

A Associação CEAJ – Centro de Entretenimento e Apoio a Juventude, através do seu 

departamento de BTT a equipa 2x2 BttTeam é a entidade responsável pelo evento e elaborou 

o seguinte regulamento para a prova denominada “UPHILL Sras do Monte – Crono escalada”, 

sendo o seguinte: 

 

Artigo Primeiro 

 

Organização 

1. A Associação CEAJ, criou e organiza uma concentração de ciclismo na vertente BTT, para a 

realização de uma prova aberta a todos os participantes maiores de 16 anos (á data da prova) 

e sem limitações físicas, denominada UPHILL Sras do Monte – Crono escalada, a qual se regerá 

pelo Regulamento Desportivo e Técnico aplicáveis pelo presente e por toda e qualquer outra 



regulamentação ou interpretação publicada pela organização como adenda ao regulamento e 

publicada até 5 dias antes da data de início da prova. 

 

Artigo Segundo 

 

Percurso 

1. O percurso terá uma distancia de sensivelmente 3 (três) km´s em circuito fechado, sinalizado 

por placas e fitas, realizado numa manga. 

 

Artigo Terceiro 

 

Participantes 

1. A prova é livre e aberta a todos os indivíduos, não sendo necessário licença desportiva da 

Federação Portuguesa de Ciclismo ou outra.. 

2. Poderão também participar indivíduos com idade igual ou inferior a 16 anos (à data da 

prova). A participação destes indivíduos será condicionada à apresentação de um termo de 

responsabilidade dos encarregados de educação a autorizar a sua participação. 

3. Os concorrentes devem inscrever-se individualmente. 

4. A prova UPHILL Sras do Monte – Crono escalada compreenderá a existência de uma 

classificações geral. Sendo premiados (taças) os 3 primeiros atletas em cada categoria; 

1º Classificação Masculina (1º;2º;3º Prémios) 

2º Classificação Feminina (1º;2º; 3º Prémios) 

5. Os prémios monetários serão apenas atribuídos aos três primeiros classificados da geral 

masculina e feminina. 

 

 

Artigo Quarto 

 

Inscrições 

1. O método de inscrição para a UPHILL Sras do Monte – Crono escalada é único utilizando o 

endereço eletrónico www.acm.pt/index.php?cat=resultados&subcat=prova&id=1076. Os 

participantes só serão considerados inscritos após a receção dos comprovativos de pagamento 

das mesmas. As inscrições devem ser realizadas, impreterivelmente, até as 19.00 horas do dia 

5 de Novembro de 2015, após a qual só serão aceites inscrições depois de aprovadas pela 

Comissão Organizadora e mediante o pagamento de uma taxa adicional equivalente a 50% do 

valor total da inscrição. 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. 

2. A alteração de atletas inscritos terá que ser solicitada 24 horas antes do inicio da prova, 

qualquer cancelamento da inscrição dará lugar á devolução de 50% do valor pago, se 

comunicado por escrito à organização com 48 horas de antecedência. 

3. O Valor de Inscrição até 5 de Novembro de 2015 (IVA incluído) é de 10,00€. 

A forma de pagamento é por Multibanco, dados enviados imediatamente apôs finalização da 

inscrição. A validação da inscrição é também automática e imediata, apôs o pagamento 

efetuado. 

4. A taxa de inscrição referida em inclui o seguinte: 

- Participação na Prova (período de treino e reconhecimento) 

- Prémios para as três primeiras classificações de cada categoria; 

- Prémios monetários para os três primeiros da geral masculina e feminina 

- Seguro de acidentes pessoal e Apoio médico; 

- Segurança rodoviária; 

- Zonas de abastecimento com água  

- Zonas delimitadas de estacionamento 

- Documentação de prova - Dorsal e Regulamento; 

5. Os números serão atribuídos pela ordem de pagamento, e será essa a ordem para a grelha 

de partida. 

 

 

Artigo Quinto 

 

Interpretação e Jurisdição 

1. Todos os Concorrentes da UPHILL Sras do Monte – Crono escalada, ao se inscreverem, 

aderem, e aceitam sem restrições, o presente Regulamento. 

2. Todos os Anexos e Aditamentos ao presente Regulamento, que a Organização da UPHILL 

Sras do Monte – Crono escalada entender publicar, terão força de lei, do mesmo modo que o 

Regulamento. 

3. À Organização da UPHILL Sras do Monte – Crono escalada não poderá ser imputada 

qualquer responsabilidade no que respeita a acidentes e suas consequências, quer tenham 

sido causados pelos concorrentes, quer tenham sido estes 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. 



 

Artigo Sexto 

 

Identificação 

1. Ao inscreverem-se na UPHILL Sras do Monte – Crono escalada, é atribuído aos participantes 

um numero de Dorsal. 

2. Os concorrentes obrigam-se a afixar na frente da bicicleta a placa de identificação (frontal e 

na camisola na parte de trás o dorsal, se aplicável). A placa da bicicleta e o dorsal devem estar 

sempre visíveis ao longo da prova. 

3. Os concorrentes devem preservar os Dorsais e Frontais e manter os mesmos visíveis a todos 

os controladores, técnicos das atividades e organização do evento, que o exigirem, sob pena 

de impedimento de acesso à atividade, desclassificação ou exclusão da prova. 

4. Ao longo do percurso 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 Sétimo 

 

Publicidade e Imagem 

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

2. A Organização da prova UPHILL Sras do Monte – Crono escalada, 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 gravado em 

vídeo e/ou fotografado 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, independente de compensação financeira ou de qualquer 

outra natureza. 

 

 

 

 

 

 



Artigo Oitavo 

 

Programa da prova 

 

DIA 17 de Maio 

8.30h- Abertura do secretariado (no local da prova). 

Abertura do circuito para treinos e reconhecimento até as 9.30h 

9.45h – Chamada dos participantes, Briefing no local da partida. 

10.00h - Partida 

12.00h- Final da Prova 

12.30h - Cerimonia protocolar. 

 

 

Artigo Nono 

 

Controlo de Tempos 

1. O controlo de tempos será realizado por um conjunto de comissários e estará a cargo da 

ACM – Associação de Ciclismo do Minho, sendo que quaisquer responsabilidades por 

eventuais falhas não poderá ser imputada a Organização do evento UPHILL Sras do Monte – 

Crono escalada.  

2. A prova será realizada em circuito fechado onde os tempos serão tomados por 

cronometragem manual (linha de partida e chegada), a cargo dos responsáveis do ACM – 

Associação de Ciclismo do Minho, sendo que os comissários poderão obrigar os atletas a parar 

para observação dos Dorsais. 

 

 

Artigo Decimo 

 

Classificação 

1. A prova inicia-se às 10h do dia 8 de Novembro e termina às 12h00m do mesmo dia.  

2. A posição de cada atleta será determinada pela melhor passagem de manga. 

 

 



Artigo Décimo Primeiro 

 

Comportamento em Prova 

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. Em situações de conflito ou falta de desportivismo detetadas por controladores, os atletas 

em causa serão penalizados com a anulação da manga, 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 a anulação da manga. 

6. A assistência no percurso só pode ser realizada pelo próprio atleta. 

7. Os atletas devem levar água e comida que achem necessária para a manga. Não sendo 

permitida abastecimento fora dos locais indicados para esse efeito. 

8. Todo o comportamento anti-desportivo e/ou anti-ambiental implicará a desclassificação do 

participante, e impossibilitará o mesmo de se inscrever em futuras edições da UPHILL Sras do 

Monte – Crono escalada.  

 

 

Artigo Décimo Segundo 

 

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

condições meteorológicas previstas para o local. 

 

 

 



Artigo Décimo Terceiro 

 

Prémios 

1. Os prémios atribuídos só serão entregues aos concorrentes que se apresentem 

pessoalmente na cerimónia protocolar. Os premiados que não estejam presentes nestas 

cerimónias, 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. 

2. No final da prova terá lugar a realização da cerimónia protocolar no pódio oficial. 

3. Os três primeiros classificados de cada escalão, deverão estar presentes no pódio para a 

cerimónia de entrega de prémios e respeitar todas as regras e procedimentos referentes ao 

mesmo. 

 

Artigo Décimo Quarto 

 

Alterações ao regulamento 

1. O presente regulamento não será modificado na sua generalidade. Compete exclusivamente 

à Comissão Organizadora aprovar alguma correção que considere oportuna, a qual será 

divulgada nos sites da prova e no secretariado. 

2. Qualquer retificação será comunicada a todos os inscritos na prova sendo estabelecida na 

mesma comunicação a data de aplicação das alterações. 

 

Artigo Décimo Quinto 

 

Cancelamento de Prova 

1. O evento e prova desportiva poderá ser cancelado em virtude de força maior, 

designadamente por razões atmosféricas que impeçam a realização da mesma, ou por razões 

de segurança. 

2. A organização poderá cancelar a prova a qualquer momento, caso se verifique algum 

impedimento técnico ou infra estrutural aos quais seja alheia. 

3. Em caso de cancelamento o valor das inscrições será devolvido em singelo num período 

máximo de 30 dias após a data prevista para a prova. Em circunstância alguma os participantes 

inscritos poderão reclamar qualquer indemnização de nenhuma natureza. 

 

Serzedelo, Guimarães, Outubro de 2015 

A Comissão Organizadora 


