
 

 

PONTA DELGADA – DOWN-HILL URBANO 
 

REGULAMENTO GERAL – 2009 
 

1 - INTRODUÇÃO 
1.1 A PONTA DELGADA – DOWN-HILL URBANO é uma prova com a realização e direcção técnica CreationOX, em 

conformidade com os Regulamentos da UVP / FPC e sob a supervisão da Associação de Ciclismo dos Açores – ACA. 
1.2 É uma prova de Down-Hill Urbano, vulgarmente designada de DHU, de velocidade em descida, disputada em bicicletas de 

BTT, sobre diversos tipos de terreno e em sistema contra-relógio individual. 
1.3 São disputadas 2 mangas cronometradas, onde o melhor tempo de uma das 2 mangas conta para o resultado final. 
1.4 Será vencedor o atleta que, na sua classe e género, realize o percurso em menor tempo. 

 
2 – PROGRAMA 
2.1 A prova terá lugar no dia 9 de Agosto de 2009, com o seguinte horário: 
 
 a) – 10h15 – 11h45 – Treinos Livres 
 b) – 12h00 – 13h15 – Descida Oficial de Treino (Cronometrada) 
 c) – 14h00 – 15h15 – 1ª Descida Oficial da Prova 
 d) – 16h00 – 17h15 – 2ª Descida Oficial da Prova 
 e) – 18h00 – Entrega de Troféus 
2.2 Os horários alternativos prevêem um atraso de, respectivamente, 15 e 30 minutos ao horário oficial previsto.  
 
3 - CLASSES 
3.1 Serão admitidos a estas provas os seguintes escalões etários ou Classes: 
 

CLASSES ADMITIDAS (Mas/ Fem) 
Cadetes: 15 / 16 anos 
Juniores: 17 / 18 anos 

Sub-23/Elites: 19/ 29 anos 
Veteranos A: 30/39 anos 

Veteranos B + C: + 40 anos 
 

 
3.2 Para a determinação da Classe, é considerada a idade do ciclista em 31 Dezembro 2009.  
 
4 - PERCURSO 
4.1 O percurso é praticável por BTT-DH em 100% da sua extensão. 
4.2 A zona de largada situa-se na escadaria poente do Edifício dos CTT sito na Rua Agostinho Pacheco, sendo a zona de meta na 
Praça Gonçalo Velho, vulgarmente designada por “Portas da Cidade”. 
4.3 O percurso encontra-se devidamente demarcado de forma explicita, sendo expressamente proibido alterar e ou encurtar, sob 
pena de desclassificação. 
4.4 Não é permitido circular de BTT no percurso fora das horas previstas para Treinos ou Prova. 
4.5 Não é permitido circular em sentido contrário ao percurso, no decorrer quer dos reconhecimentos, Treinos ou na Prova, 
mesmo com a BTT pela mão. 
4.6 Não é permitido parar junto aos locais de cronometragem dos Treinos ou da Prova. 
4.7 Não é permitido dirigir-se aos cronometristas no final dos Treinos ou da Prova. 
 
5 – DESENROLAR DA PROVA 
5.1 A Ordem de partida para a Descida Oficial de Treino será estabelecida, para cada categoria, pela ordem inversa da 
classificação geral actual (à data da Prova) da Taça de Portugal de DHU 2009. Os não classificados partem por ordem de dorsal. 
5.2 Para a 1ª e 2ª Descidas Oficiais da Prova serão considerados, respectivamente, os tempos das Descidas de Treino e da 1ª 
manga. 
5.3 A ordem de saída por categorias será: 
 a) Cadetes (Femininos, Masculinos) 
 b) Femininas (Juniores, Elites) 
 c) Veteranos C+B 
 d) Juniores 
 e) Elites 
 
 
 
 



 

5.4 O parque de assistência ficará situado junto à zona de largada, no parque de estacionamento do Edifício dos CTT. 
5.5 A organização providenciará o transporte dos atletas e respectivas BTT nos horários estabelecidos para Treinos e Prova. 
5.6 Não são permitidas ajudas externas aos atletas para ultrapassar qualquer obstáculo. 
5.7 Durante toda a Prova a BTT não pode ser deslocada de outra forma senão pela força muscular do atleta ou por força natural 
do percurso (descidas). 
 
 
6 – CLASSIFICAÇÕES 
6.1 - Classificação Geral Individual 
a) Será efectuada uma classificação por classe e por género. 
b) Só se classificarão os atletas que efectuem a descida de treinos oficial, e concluam com sucesso pelo menos uma das descidas 

de prova cronometradas, não sendo obrigatório alinhar à partida das duas descidas. 
6.3 - Classificação por Equipas 
a) Haverá uma Classificação por Equipas. 
b) A Classificação por Equipas será estabelecida com base nos três melhores resultados individuais de cada atleta, obtidos numa 

ou mais classes. 
c) Apenas contarão para efeitos colectivos, as classes em que se verifique o mínimo de cinco (5) corredores classificados. 
d) A tabela de pontuação das equipas será igual à tabela de pontuação dos corredores. 
e) 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. 

 
7 - DIRECÇÃO DAS PROVAS 
7.1 As Provas serão dirigidas por uma equipa de 3 elementos que estão licenciados para o efeito, tendo pelo menos a categoria de 

comissários regionais. Outros elementos poderão ser nomeados pelos comissários presentes para auxílio em quaisquer tarefas 
que entendam, nomeadamente, para oficiais de pista, desde que devidamente licenciados. 

 
8 – INSCRIÇÕES e TAXAS 
8.1 As inscrições deverão ser feitas por correio electrónico para o endereço fabiojorgepaiva@gmail.com. 
8.1 A taxa de Inscrição INDIVIDUAL para os atletas regionais é de 10 Euros. 
8.2 A taxa de inscrição INDIVIDUAL para os atletas que residem fora de São Miguel é de 125 Euros (este preço inclui passagem 

aérea, extra peso da bicicleta na passagem aérea e taxa de inscrição na prova) 
8.3 A taxa de inscrição para EQUIPAS é de 30 Euros. 
8.4 Os valores das taxas de inscrição deverão ser depositados na conta NIB 0010.0000.36852030001.88, devendo ser remetido 

um comprovativo do pagamento para o endereço electrónico indicado em 8.1, no momento das inscrições, para essas serem 
validas. 

8.3 As inscrições fecham no penúltimo dia útil antes da prova, ou seja, na QUINTA – FEIRA às 20H00 para os atletas 
regionais e um mês antes, ou seja 9 de Julho para os atletas que residem no continente

8.4 Todos os participantes a estas provas devem estar munidos da sua Licença Desportiva (emitida pela UVP/FPC) válida para o 
ano em curso. Qualquer pedido de informação pode ser solicitado ao organizador através do endereço 

. Qualquer inscrição após 
aquela hora será acrescida de uma sobretaxa de 15 Euros 

fabiojorgepaiva@gmail.com  
8.5 No acto da inscrição os interessados deverão facultar o Nome Completo, Nº Licença e Código UCI, Clube ou Individual, 

Endereço de e-mail e Contacto Telefónico. 
8.6 Após a recepção da inscrição será remetida por correio electrónico uma cópia do presente Regulamento. 
 
9 – TROFÉUS E CERIMÓNIAS PROTOCOLARES 
9.1 Serão atribuídos Troféus aos 3 primeiros classificados nas classes Cadetes, Juniores, Elites e Veteranos. 
9.2 Serão atribuídos Troféus às 3 Equipas melhores classificadas. 
9.3 É obrigatória a presença de todos os atletas e equipas com direito a troféus. 
9.4 A falta de comparência por parte de atletas e equipas contempladas na cerimónia protocolar, implica a desclassificação na 
Prova, salvo situações previamente justificadas. 
 
10 – EQUIPAMENTO, PLACAS E DORSAIS 
a) Na prova é OBRIGATÓRIO o uso de capacete rígido integral com pala

b) É OBRIGATÓRIO o uso de protecções próprias tais como: 

, de acordo com o aprovado pela UVP/FPC. Não é 
autorizado outro tipo de capacete. 

protecção de tronco e coluna

 

, cotoveleiras, joelheiras, luvas 
integrais e calças compridas (ou calções), feitos de materiais rígidos. 

11 - PLACAS 
11.1 Serão atribuídos, a cada atleta, uma placa e um dorsal para a prova. 
11.2 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 os Treinos e Prova.  
11.3 A Perda ou destruição da placa ou do dorsal implica o pagamento de uma taxa de 5 Euros. 
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12 - EXCLUSÃO DA PROVA 
a) A BTT não conforme com os Regulamentos da UVP/FPC. 
b) O Equipamento do ciclista não conforme com os Regulamentos da UVP/FPC. 
c) O não cumprimento dos Horários e Programas. 
d) Os Dados das Fichas de Inscrição incorrectos. 
e) Toda e qualquer situação anti-desportiva por parte do ciclista em relação a terceiros. 
 
 
 
13 - CASOS OMISSOS 

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). 
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