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TAÇA PORTIMÃO BIKE RACE 2021 

 

Art. 1 -  EVENTO 

 

1.1. A Taça PORTIMÃO BIKE RACE é um troféu integrado no evento SEMANA DA 

BICICLETA DE PORTIMÃO. 

 

1.2. A Taça PORTIMÃO BIKE RACE visa fomentar a prática competitiva da 

modalidade nas suas diferentes especialidades, implicando obrigatoriamente a 

participação do corredor nas vertentes de Estrada e de BTT. 

 

1.3. A Taça PORTIMÃO BIKE RACE é constituída por dois tipos de troféu: 

 

 A Taça PORTIMÃO BIKE RACE Longa Distância. 

 A Taça PORTIMÃO BIKE RACE Média Distância. 

 

1.3.1.   A Taça PORTIMÃO BIKE RACE Longa Distância é composta pelo 

conjunto de duas provas: 

 PORTIMÃO BIKE RACE Granfondo (prova de Estrada) e 

 PORTIMÃO BIKE RACE Maratona BTT (prova de BTT). 

 

1.3.2.   A Taça PORTIMÃO BIKE RACE Média Distância é composta pelo 

conjunto de duas provas: 

 PORTIMÃO BIKE RACE Mediofondo (prova de Estrada) e 

 PORTIMÃO BIKE RACE Meia-Maratona BTT (prova de BTT). 

 

Art. 2 -  PROVAS INTEGRANTES:  

 PORTIMÃO BIKE RACE Maratona e Meia-Maratona BTT – dias 18 e 

19 de setembro de 2021 

 PORTIMÃO BIKE RACE Granfondo e Mediofondo– dia 26 de 

setembro de 2021 

 

Art. 3 -  DESCRIÇÃO DA PROVA:  

É uma prova de carácter individual em que cada participante terá que obter o 

maior número de pontos possível, resultantes da classificação atribuída em cada 

uma das provas integrantes.  
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Art. 4 -  REGULAMENTO DAS PROVAS: 

Os participantes deverão consultar o regulamento específico de cada prova 

integrante. 

 

Art. 5 -  CLASSIFICAÇÃO DA TAÇA: 

5.1.  Ganha a TAÇA PORTIMÃO BIKE RACE em cada um dos seus troféus (Taça 

PORTIMÃO BIKE RACE Longa Distância e Taça PORTIMÃO BIKE RACE Média 

Distância) o participante e a equipa que mais pontos conseguirem no conjunto das 

suas provas obrigatórias. 

 

5.2. Classificação geral final individual  

 

5.1.1.  A Classificação geral final em cada troféu da TAÇA PORTIMÃO BIKE RACE, 

masculinos e femininos, será definida pelo somatório dos pontos obtidos em 

cada prova. (vide Art.5.1.3.) 

5.1.2.  Em caso de igualdade de pontuação na Classificação final em algum dos troféus 

da TAÇA PORTIMÃO BIKE RACE, os corredores serão desempatados em 

função do maior número de primeiros lugares, segundos lugares e assim 

sucessivamente. Se ainda assim se mantiver o empate, o critério a utilizar será o 

melhor classificado na última prova disputada. 

5.1.3.  Em cada prova de cada um dos troféus da TAÇA PORTIMÃO BIKE RACE, 

masculinos e femininos, serão atribuídos à classificação geral final individual os 

seguintes pontos: 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

1º 35 

2º 30 

3º 27 

4º 25 

5º 23 

6º 21 

7º 19 

8º 17 

9º 15 

10º 13 

11º 11 

12º 9 

13º 8 

14º 7 

15º 6 

16º 5 

17º 4 
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18º 3 

19º 2 

20º 1 

 

5.2. Classificação final por equipas   

 

5.2.1.   Haverá uma Classificação por Equipas por prova em cada troféu (Taça 

PORTIMÃO BIKE RACE Longa Distância e Taça PORTIMÃO BIKE RACE 

Média Distância ). 

5.2.2.  A Classificação final por equipas em cada troféu da TAÇA PORTIMÃO BIKE 

RACE será definida pelo somatório dos pontos obtidos em cada prova. 

5.2.3.  A Classificação por Equipas será estabelecida com base nos três melhores 

resultados, obtidos num ou mais escalões em cada uma das duas provas que 

integram cada um dos troféus da TAÇA PORTIMÃO BIKE RACE. 

5.2.4. A tabela de pontuação das equipas será igual à tabela de pontuação dos 

corredores (vide Art.5.1.3.).  

5.2.5. 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 de desempate do 

escalão mais alto.  

5.2.5.1. Ordem dos escalões para efeito de desempate:  

1º   Elites/Sub 23 Masc.  

2º   Elites /Sub 23 Fem 

3º   Master 30 Masc 

4º   Master 30 Fem 

5º   Master 40 Masc. 

6º   Master 40 Fem. 

7º   Master 50 Masc. 

8º   Master 50 Fem. 

9º   Master 60 Masc. 

 

Art. 6 -  PRÉMIOS: 

Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados à Geral e por Equipas em 

cada um dos troféus (Taça PORTIMÃO BIKE RACE Longa Distância e Taça 

PORTIMÃO BIKE RACE Média Distância ). 

 Art. 7 -  DIREITOS DE IMAGEM: 

A inscrição no evento e a consequente aceitação deste regulamento implica 

obrigatoriamente a autorização do participante para que a organização possa 
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efetuar a gravação total ou parcial da sua participação, podendo utilizar essas 

imagens livremente para a divulgação e promoção do evento em todos os 

suportes (televisão, rádio, imprensa, internet, cartazes, cartões e flyers, fotos e 

vídeos). Cede assim todos os direitos de imagem relativos à exploração comercial 

e publicitária desses registos, sem direito a receber nenhuma compensação 

económica por parte da organização. 

 

Art. 8 -  RECURSOS:  

8.1.  Só serão aceites recursos por escrito, entregues no secretariado oficial, durante o 

decorrer da prova ou até 30 minutos após a conclusão da prova do interessado. 

8.2.  Recursos sobre as classificações serão apresentados até 30 minutos após a sua 

divulgação. 

8.3.  Só serão julgados os recursos por escrito e acompanhados de um depósito de 30€ 

(trinta euros). Se for julgado procedente o depósito será devolvido. 

8.4.  Os recursos devem ser sucintos e conter informação precisa que suporte o 

mesmo, nomeadamente, incluir a descrição do incidente, testemunhas, nomes dos 

intervenientes, contactos, e assinatura do responsável pela apresentação do 

recurso. 

8.5.  Cabe à Organização analisar e dar o parecer sobre o recurso. 

 

Art. 11 -  CASOS OMISSOS: 

Todos os casos omisso a este regulamento serão julgados pela Organização. 


