II TAÇA INTERJOVEM DH – DOWN-HILL - 2011
REGULAMENTO GERAL
1- INTRODUÇÃO
1.1) A II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL é um Campeonato Oficial com a realização e direcção técnica da
CREATIONOX, em conformidade com os Regulamentos da UVP / FPC e sob a supervisão da Associação de Ciclismo dos
Açores – ACA.
1.2) A II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL de 2011 é composta por 5 etapas.
1.3) Esta competição será constituída por 5 Provas a disputar em diversos locais da Ilha de S. Miguel, com as seguintes
datas:
Data

Designação da Prova

19 e 20 de Março

Organização

Furnas

Monbike/CREATIONOX

Lagoa de Fogo

Ourivesaria Azevedo/ CREATIONOX

18 e 19 de Junho

Maia

CREATIONOX

16 e 17 de Julho

Água Retorta

CREATIONOX

Ginetes

Açorotel/ CREATIONOX

30 de Abril e 1 de Maio

17 e 18 de Setembro

2- CATEGORIAS
2.1) Serão admitidos a estas provas os seguintes escalões etários ou Classes:
CLASSES ADMITIDAS
Cadetes: 15 / 16 anos
Juniores: 17 / 18 anos
Sub-23: 19/ 22 anos
Elites: 23/ 29 anos
Veteranos: + 30 anos
Promoção: + de 16 anos
2.2) Para a determinação da Classe, é considerada a idade do ciclista em 31 Dezembro 2011.
2.3) Um atleta das categorias Júnior e Sub-23 pode, por opção, competir na categoria Elite desde que tal decisão seja
mantida para todas as 5 (cinco) provas II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL de 2011.

3- INSCRIÇÕES
3.1.1) A Taxa de Inscrição INDIVIDUAL por prova para os atletas federados em todas as características de competição é de
5 Euros, para os atletas da “Promoção” é de 20 Euros.
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3.1.2) Qualquer atleta não licenciado e maior de 16 anos poderá inscrever-se apenas mediante a assinatura de um termo de
responsabilidade, participando na classe “Promoção”, em caso de menor deve ser acompanhado por uma declaração paternal.
3.1.3) Não é permitida a participação a atletas menores de 16 anos que não sejam portadores da sua licença desportiva.
3.2) Por norma as inscrições fecham no penúltimo dia útil antes de cada prova, ás QUINTAS – FEIRAS às 21H00.
Qualquer alteração será explicitada no regulamento particular de cada prova.
3.3) Não serão aceites inscrições no fim-de-semana das provas (Sexta, Sábado ou Domingo).
3.4) Todos os participantes a estas provas devem estar munidos da sua Licença Desportiva (emitida pela UVP/FPC) válida
para o ano em curso excepto para a Classe Promoção. Qualquer pedido de informação pode ser pedido ao
fabiojorgepaiva@gmail.com
3.5) As inscrições serão feitas no site www.taca-interjojem-dh.com, ou na Sede da ACA, Pavilhão Sidónio Serpa, Terça e
Quinta na semana antes da prova entre as 19h e as 21h.
3.6) A confirmação das inscrições, verificação de licenças, atribuição dos dorsais, autorizações por parte do Colégio de
Comissários e pagamento de taxas de inscrição, decorre no secretariado da prova no horário e local indicado pelo
organizador.

4-ATRIBUIÇÃO DE DORSAIS E PLACAS DE BICICLETA
4.1) A atribuição dos números e placas aos atletas deve seguir a ordem e regras da grelha de atribuição de números por
categoria;
4.2) A atribuição de números e placas da II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL será em função da classificação final da
Taça do ano transacto;
4.2.1) Aos atletas inscritos pela primeira vez, em cada categoria, será atribuído pelo organizador um número pela ordem de
inscrição, respeitando a grelha de atribuição de números por categoria;
4.3) Os números e placas atribuídos devem ser mantidos em todas as provas da Taça, o mesmo critério aplica-se à Classe
Promoção;
4.3.1) Todos os participantes são responsáveis pelas suas placas de números e dorsais (não é permitido cortar ou alterar
as mesmas) e É OBRIGATÓRIO o seu uso durante todas as provas;
4.3.2) Caso as placas sejam danificadas, o atleta não poderá correr, sem o pagamento de uma nova placa que implica um
pagamento de 5 euros. As placas e dorsais são substituídas por outras, podendo não manter o mesmo número que já tinha
sido atribuído ao corredor. Esta cláusula aplica-se a atletas federados e de promoção.

5- DESENROLAR DA PROVA:
5.1) A prova desenrolar-se-á em dois dias:
5.1.1) Manhã do 1º Dia – reconhecimento do percurso a pé e montagem de estruturas das equipas;
5.1.2) Tarde do 1º Dia – Treinos oficiais.
5.1.3) 2º Dia – Dia de competição. Uma descida de treinos oficiais (não cronometrada), podendo contar para este efeito a
descida de treino realizada durante o sábado;
5.2) As provas da II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL seguem o Sistema de Manga Única.
5.2.1) O sistema de manga única disputa-se da seguinte forma:
Uma primeira descida qualificativa obrigatória, designada de manga de qualificação, que atribuirá a ordem de saída (em
função dos tempos realizados por cada corredor), para a manga final. Na manga final, o corredor mais rápido de cada
categoria será declarado vencedor;
5.2.2) Todos os corredores deverão apresentar-se na pré-grelha de partida 3 minutos antes do seu tempo de saída;
5.2.3) Na primeira prova da II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL, a ordem de partida para a manga de qualificação será
estabelecida para cada categoria pela ordem inversa à classificação final da Taça do ano transacto. Os restantes partem
por ordem de dorsal;
5.2.4) Nas provas seguintes da II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL, a ordem de partida para a manga de qualificação
será determinada pela ordem inversa da classificação geral individual do Ranking da Taça;
5.2.5) A ordem de partida para a manga final é determinada por categoria e pela ordem inversa dos tempos obtidos na
manga de qualificação;
5.2.6) Ordem de saída por categorias:
- Cadetes
- Veteranos
- Juniores
- Sub 23
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- Elites
5.2.7) Os horários previstos para as descidas são os seguintes (podendo ser ajustados consoante as provas):
DESCIDA DE TREINOS OFICIAL – das 09H30 às 10H30
DESCIDA DE QUALIFICAÇÃO – 11H00
DESCIDA FINAL – 12H30
Nota: A “Promoção” realiza apenas a manga final, antes das outras categorias e não entram na
classificação geral;
5.3) Características do percurso
5.3.1) Os percursos existentes devem sofrer, com devida antecedência, as alterações necessárias para o desenvolvimento
do DHI e normal funcionamento das provas;
5.3.2) Na semana da realização da prova não é permitido treinar no local.

6- CLASSIFICAÇÕES DA II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL
6.1) Classificação individual por prova:
Será efectuada uma classificação por categoria em cada prova, definida em função dos tempos obtidos na manga final;
6.1.1) Se por circunstâncias imprevistas, não for possível realizar a manga final, os resultados finais da prova serão
determinados pela manga de qualificação;
6.1.2) Atribuição de pontos por prova para a II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL.
Em cada prova serão atribuídos os pontos conquistados na manga de qualificação e manga final, segundo a seguinte
tabela:
LUGAR
PONTOS

1º
35

2º
30

3º
27

4º
25

5º
23

6º
21

7º
19

8º
17

9º
15

10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º
13 11 9
8
7
6
5
4
3
2
1

6.1.3) Aos atletas que por imposição do colégio de comissários não se qualificarem para a manga final, serão atribuídos os
pontos (tabela manga final) correspondentes á classificação atingida na manga de qualificação.
6.2) Classificação geral individual
6.2.1) A Classificação final de cada corredor é estabelecida pelo somatório dos pontos conquistados nas 5 (cinco) provas
de DHI integradas na II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL. Para o efeito, contam os pontos conquistados na manga de
final e manga de qualificação;
6.2.2) Em caso de igualdade de pontuação na classificação geral da II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL, os corredores
serão desempatados em função do maior número de primeiros lugares, segundos e assim sucessivamente. Se ainda assim
se mantiver o empate, o critério a utilizar será o melhor classificado na última prova disputada.
6.3-Classificação por equipas por prova
6.3.1) Nenhuma Equipa poderá participar na Classe Promoção;
6.3.2) Haverá uma classificação por equipas por prova;
6.3.3) A classificação por equipas será estabelecida com base nos três melhores resultados obtidos numa ou mais
categorias;
6.3.4) Para a classificação por equipas contarão apenas as categorias em que se verifique o mínimo de 3 (três) corredores
à chegada;
6.3.5) Em caso de empate, beneficia a equipa com maior número de primeiros lugares dos seus corredores, maior número
de segundos lugares e assim sucessivamente. Se o empate persistir, utiliza-se o critério do escalão mais alto, ou seja, caso
uma equipa tenha um 1º lugar em Elites masculinos e outra em Juniores masculinos, beneficia a equipa com o 1º lugar em
Elites;
6.3.6) Hierarquia estabelecida para todas as categorias incluídas no “Critério do Escalão mais Alto”:
1º ELITES
2º SUB 23
2º JUNIORES.
3º VETERANOS
4º CADETES
6.4) Classificação geral da Taça de Portugal por equipas
6.4.1) A classificação geral por equipas obtém-se pela soma dos pontos conquistados por cada equipa em cada uma das
provas;
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6.4.2) Em caso de empate, beneficia a equipa com maior número de primeiros lugares da equipa, maior número de
segundos lugares e assim sucessivamente. Se o empate persistir, beneficia a equipa com maior número de primeiros
lugares dos corredores da equipa, maior número de segundos lugares e assim sucessivamente.

7- PRÉMIOS E CERIMÓNIAS PROTOCOLARES
7.1) A cerimónia protocolar terá lugar no final da corrida, 30 minutos após a chegada do último atleta, sendo obrigatória a
presença dos 3 primeiros classificados de cada categoria e das 3 primeiras equipas classificadas;
7.2) Serão atribuídos Troféus em cada prova aos 3 primeiros classificados nas classes Cadetes, Juniores, Sub23, Elites e
Veteranos;
7.3) Serão atribuídos troféus no final da Taça por classes (Cadetes, Juniores, Sub23, Elites e Veteranos);
7.4) Serão atribuídos Troféus no final da Taça por Equipas;
7.5) A Classe Promoção não pontuará para a Taça mas os 3 primeiros classificados terão direito a Troféus em cada prova.
7.6) A falta de comparência por parte dos atletas e equipas contempladas na cerimónia protocolar, implica a perda dos
pontos para a II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL, tanto individual como por equipas, salvo situações previamente
justificadas.

8- PROTECÇÕES
8.1) Capacete de protecção integral homologado e apertado é OBRIGATÓRIO. O capacete tem que estar equipado com
pala;
8.2) É OBRIGATÓRIO o uso de protecções próprias tais como: protecção de tronco e coluna, cotoveleiras, joelheiras,
luvas integrais e Calças compridas e fabricadas em material resistente (não justas ao corpo). É permitido o uso de calções
largos fabricados em material resistente desde que usado com protecções dos joelhos com superfície rígida. É também
obrigatório o uso de camisola de manga comprida;
8.3) Todos os corredores que não disponham do equipamento de protecção obrigatório serão recusados à partida;
8.4) Todos os corredores deverão efectuar a totalidade do percurso com o seu equipamento de protecção regulamentar
obrigatório sob pena de desclassificação.
Nota: Os equipamentos em Lycra são proibidos.

9- EXCLUSÃO DAS PROVA OU DA TAÇA
9.1) A BTT não conforme com os Regulamentos da UVP/FPC;
9.2) O Equipamento do ciclista não conforme com os Regulamentos da UVP/FPC;
9.3) O não cumprimento dos Horários e Programas;
9.4) Os Dados das Fichas de Inscrição incorrectos;
9.5) Toda e qualquer situação anti-desportiva por parte do ciclista em relação a terceiros.

10- CASOS OMISSOS
10.1) Qualquer alteração a este Regulamento será sempre precedida de Aditamento por escrito e entregue dentro dos
prazos regulamentares (até ao fecho das inscrições de cada prova) e ou divulgado on-line em www.taca-interjojemdh.com
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