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II TAÇA INTERJOVEM DH – DOWN-HILL - 2011 
 

REGULAMENTO PARTICULAR 1.ª PROVA – II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL Furnas 
  
 
A CREATIONOX em conformidade com o Regulamento da UVP/FPC, organiza em São Miguel, no Concelho da Povoação, 
mais precisamente nas Furnas, no dia 20 de Março de 2011 uma prova de ciclismo na vertente de BTT – DH, 1.ª Prova da II 
TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL que será disputada em conformidade com este Regulamento.                                                      
 
1 - GENERALIDADES 
1.1 - A II TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL 2011 organizada pela CreationOX é uma Prova de Velocidade em BTT, disputada nas 

Furnas. 
1.2 – A zona de largada situa-se no interior dos terrenos da SPRAçores, junto à Gaiteira e a zona de meta situa-se no inicio da recta 

da estrada Regional que vai dar a lagoa das Furnas (sentido Vila Franca - Furnas) 
1.3 – O local de concentração dos atletas para as verificações técnicas/administrativas será na zona de chegada.  
 
2 - PERCURSO 
2.1 - O percurso é praticável por BTT-DH em 100 % da sua extensão. 
2.2 - O percurso será percorrido no sentido descendente, disputado no sistema de 1 DESCIDA OFICIAL DE TREINOS 

OBRIGATÓRIA CASO NÃO REALIZADA NO DIA DE TREINOS (não cronometrada) e 2 DESCIDAS CRONOMETRADAS 
SEGUNDO O SISTEMA DE MANGA ÚNICA definido no PONTO 6 do Regulamento Geral. 

2.3 - O percurso encontra-se devidamente demarcado de forma explícita, sendo expressamente proibido alternar e ou encurtar, sob 
pena de Desclassificação. 

2.4 - É totalmente Proibido circular no percurso de BTT entre os dias 15 e 20 de Março: 
       a) Circular fora das horas previstas para Treinos ou Provas. 
       b) Circular em sentido contrário ao percurso, no decorrer quer nos reconhecimentos, Treinos ou nas Provas mesmo com a BTT 

pela mão. 
       c) Parar junto aos locais de Cronometragem da Prova. 
       d) Dirigir-se aos comissários de cronometragem nos finais dos Treinos ou Provas. 
 e) Circular nas horas previstas para treino e provas em caso de cancelamento das mesmas em comunicado sob pena 

de punição.  
 f) É apenas permitido circular entre os dias 15 e 20 de Março a pé, para fazer reconhecimento do percurso, 
 
3 - RESULTADOS POR CLASSES E POR EQUIPAS 
3.1 - Os Resultados são estabelecidos por Classes, e serão baseados no Tempo efectuado NA DESCIDA FINAL Atleta na sua 

Classe (ver Regulamento Geral) 
 
4 - INSCRIÇÕES 
4.1 - Todas as informações e inscrições são aceites de 15 a 17 de Março em: 

1) no site www.taca-interjojem-dh.com;  
2) Sede da ACA, Pavilhão Sidónio Serpa; 

4.2 - Qualquer inscrição poderá ser recusada (quando devidamente justificada) pela CreationOX. 
4.3 - Qualquer inscrição só será aceite com a presença do Bilhete de Identidade do atleta, quando este não for licenciado. 
4.4 -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. 
4.5 - Não é permitida a participação a atletas menores de 16 anos que não sejam portadores da sua licença desportiva. 
4.6 - Para que este evento se realize a CreationOX estipula um número mínimo de 15 inscrições de Atletas Licenciados 

devidamente inscritos até ao dia do fecho oficial das Inscrições, dia 17 de Março pelas 24H00. 
4.7 - A Taxa de Inscrição é de 5 euros para atletas federados e 20 euros para atletas “Promoção”. 
4.8 - Todos os atletas inscritos devem conhecer na íntegra e aceitar este Regulamento na sua totalidade, sob penas que podem ir 

até à Desclassificação. 
 
5 - ESPECIFICAÇÕES DAS BICICLETAS / EQUIPAMENTO DOS CICLISTAS 
5.1 - Todas as bicicletas participantes neste evento deverão estar devidamente equipadas para uso em competições de DownHill. 
5.2 - Será fornecida aos atletas uma Placa com o número a colocar na frente da BTT, pela qual o atleta zelará para que se 

mantenha visível durante toda a taça. 
5.3 - Os Atletas poderão substituir todo e qualquer elemento da sua bicicleta de BTT durante o decorrer do evento na sua Zona de 
Assistência. 
5.4 – Capacete de protecção integral homologado e apertado é OBRIGATÓRIO. O capacete tem que estar equipado com pala. 
5.5 - 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 
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fabricados em material resistente desde que usado com protecções dos joelhos com superfície rígida. É também obrigatório o 
uso de camisola de manga comprida. 

6 - ASSISTÊNCIAS / ABASTECIMENTOS 
6.1 - No local do evento está indicado para e em que locais se deverão colocar / estacionar Assistências e Abastecimentos aos 

ciclistas (ZA). 
6.2- A organização providenciará no dia de Treinos o transporte adequado durante o período (14h00 às 18H00) constante neste 

Regulamento. 
6.3 - A organização providenciará no dia de prova o transporte adequado para as TRÊS DESCIDAS OFICIAIS para os 

Federados, DUAS DESCIDAS para a “Promoção”. 
 
7 - AJUDA EXTERIOR / OBSTÁCULOS 
7.1 - É expressamente proibida qualquer ajuda ao atleta a ultrapassar obstáculos do percurso. 
7.2 - Durante todo a prova a BTT não pode ser deslocada de outra forma senão pela força muscular do atleta ou por força natural 

do percurso (descidas). 
 
8 - ITINERÁRIO / SINALIZAÇÃO 
8.1 - É interdito encurtar ou alternar seja porque razão for, sob pena de Desclassificação, o percurso oficial indicado na pista 

através de diversas marcações (setas, banda plástica, etc.)  
 
9 - CLASSES ADMITIDAS 
9.1 - As Classes admitidas ao INTERJOVEM FURNAS DH são as definidas no PONTO 2 do Regulamento Geral 

10 - PRÉMIOS 

9.1 – Os prémios a atribuir no fim da prova são os definidos no PONTO 8 do Regulamento Geral 
9.2 - É obrigatório a comparência dos atletas premiados na cerimónia de entrega de Prémios, sob pena: 
          a) Perda do direito aos prémios. 
          b) Perda dos pontos adquiridos na prova, e ou sanções que podem ir até à suspensão do atleta. 
 
11 – ORDEM DE PARTIDAS PARA AS DESCIDAS 

11.1 - A ordem de partida para a descida de treinos oficial e para a manga de qualificação será estabelecida para cada categoria, 
pela ordem inversa da classificação geral da TAÇA INTERJOVEM – DOWNHILL de 2010. A ordem de saída será a seguinte: 
Cadetes, Veteranos, Juniores, Sub-23 e Elites. Nesta fase a promoção apenas realizará a descida de treinos oficial. 

11.2 - Para a manga final, a ordem de saída será por ordem inversa aos tempos realizados na 1.ª descida de prova (à geral), à 
excepção da Promoção, que descerá à frente dos atletas federados. 

 
12 - HORÁRIO E PROGRAMA DAS PROVAS 
12.1 - É obrigatório e da responsabilidade dos Atletas apresentarem-se no Parque de Pré Grelha de Partidas 10 minutos 

antes da hora fixada neste Regulamento para as partidas de cada Descida. 
 

Sábado – 19 de Março de 2011 

TREINOS LIVRES      14h00 às 18h00 

Domingo – 20 de Março de 2011 

INICIO DAS VERIFICAÇÕES TÉCNICAS     09H00 

HORA DE FECHO DAS VERIFICAÇÕES TÉCNICAS   09H30 

REUNIÃO COM OS DIRECTORES DE EQUIPA    09H30 

Descida de TREINO OFICIAL      09H45 

1.ª DESCIDA DE PROVA      11H00 

2.ª DESCIDA DE PROVA      12H30 

ENTREGA DE PRÉMIOS      14H00 

 


