
 

 

REGULAMENTO DO CIRCUITO BTT PEDALAR EM PORTALEGRE 

EDIÇÃO 2023 

 
1 – Notas gerais do Circuito 

 
 – A edição de 2023 é a quinta edição (5) do Circuito BTT Pedalar em Portalegre. 

 
– Este Circuito nasce da vontade em querer dinamizar as provas de BTT existentes na zona, divulgar a região e aumentar o 

espírito competitivo entre os atletas. 

– Apesar de se tratar de um Circuito competitivo apela-se, a todos os atletas, que contribuam para que o mesmo se assuma 

como uma festa do BTT, através da demonstração individual de espírito aberto e do total respeito dos códigos de boa conduta. 

– Este Circuito é um conjunto de sete provas (6) desportivas na vertente de BTT, totalmente independentes, com 

responsabilidades atribuídas a cada clube organizador, que respondem, cada um individualmente, pela sua prova organizada. 

– A comissão de gestão deste Circuito tem o dever e a responsabilidade, apenas, de gerir as inscrições dos atletas, as 

classificações do Circuito e a sua publicação. A publicação das classificações e outras informações são publicadas no site do 

Circuito em www.bttpedalarportalegre.wordpress.com. 

2 – Participação 
 
 – Este Circuito está aberto à participação de todos os atletas aptos à prática deste desporto, federados e não 

federados. 
 
– A participação em cada uma das etapas tem o custo de 10€ nos escalões de juniores, elites, veteranos A, veteranos B, 

veteranos C e veteranos D e de 6€ nos escalões benjamins, infantis, juvenis, iniciados, cadetes e femininos. 

– Como prémios de participação continua, a organização OFERECE a todos os atletas que participarem em 6 das 7 etapas a 

participação GRATUITA no jantar de gala, a ter lugar no dia 15 de Abril 2023, etapa #6. 

 – A participação do atleta inclui:  
 

Seguro acidentes pessoais 
 

● Prémios por escalão 

● Prémios por equipa 

● Circuito fechado 

● Provas por nº de voltas 

● Banhos 

● Lanche  
 

– Todos os atletas estarão cobertos por um seguro de acidentes pessoal, cujas coberturas poderão ser consultadas no site 

www.bttpedalarportalegre.wordpress.com. 

  
 
– O atleta que participar em todas as etapas tem o jantar gratuito. 



 

 

 
– O atleta que participar em algumas etapas tem um desconto de 1€ por etapa em que tenha participado. 
 
– O atleta que participar na última etapa, o jantar tem um custo de 10€. 
 
– A participação no jantar não é obrigatória, no entanto é necessário fazer confirmação de presença. 
 

3 – Inscrições 
 

– O acesso às inscrições para cada uma das etapas do circuito será efetuado em www.bttpedalarportalegre.wordpress.com.  

– Os atletas menores de idade têm que devolver o Termo de Responsabilidade (download no site 

www.bttpedalarportalegre.wordpress.com), assinado e datado pelo encarregado de educação, acompanhado por cópias 

assinadas dos documentos de identificação (BI ou Cartão de Cidadão) com a respectiva autorização para reprodução dos 

documentos, do encarregado de educação e do menor, para o e-mail bttpedalarportalegre@gmail.com. 

– No processo de inscrições será gerada referência multibanco para pagamento automático, ficando o atleta dispensado do 

envio do comprovativo via email. Com este procedimento será enviado formato electrónico do Frontal via e-mail a confirmar 

o pagamento e a presença do atleta inscrito. 

4 – Calendário 
 

1ª Prova – Etapa #1 – 22 de Janeiro 2023 (domingo / 10:00H) 
 

● Organização: Rodas S. Mamede 

● Local: Casa da Urra – Urra Portalegre 

 
2ª Prova – Etapa #2 – 05 de Fevereiro 2023 (domingo / 10:00H)  

 
● Organização: Penhas BTTeam / Associação Covões 

● Alegrete Local: Portalegre – Bairro dos Covões 

 
3ª Prova – Etapa #3 – 12 de Fevereiro 2023 (domingo/ 10:00H) 
 

● Organização: Grupo Desportivo de Alegrete 

● Local: Campo de futebol Alegrete – Portalegre 
 

4ª Prova – Etapa #4 – 18 de Março 2023 (sábado/14:00H)  
 

● Organização: Desporto e Aventura de Portalegre 

● Local: Nerpor – Portalegre 
 

5ª Prova – Etapa #5 – 26 de Março 2023 (domingo/ 10:00H) 
 

● Organização: C. C. D. Reguengo 

● Local: Serra de S. Mamede – Reguengo Portalegre 

 
6ª Prova – Etapa #6 – 15 de Abril 2023 (domingo / 10:00H) 

 
● Organização: Associação da Juventude Carreirense / Associação de amigos de Monte Paleiros 



 

 

● Local: Carreiras – Portalegre 

 
– As provas estão sujeitas a alterações. Em caso de anulação de algumas das provas, a responsabilidade é da organização da 

mesma. 

– Em caso de cancelamento de uma das provas, os artigos referentes à classificação mantêm-se ativos, sendo retirada 

apenas a classificação da referida prova. 

5 – Classificações e entregas de prémios 
 
– Cada etapa conta com duas provas, uma para os escalões mais jovens (Benjamins, Infantis e Iniciados) e uma para os escalões 

seniores (Juvenis, Cadetes, Juniores, Elites, Veteranos A, Veteranos B, Veteranos C, Veteranos D e Femininos). Ambas as provas 

são em circuito fechado. 

 – As distâncias para cada etapa, são da responsabilidade e livre escolha de cada organização. 
 
 – Ordem de partida das etapas 

 
– Na primeira etapa a ordem de partida será: 

● Por escalão (Elites, Vet. A, Vet. B, Vet. C, Vet. D, Juniores, Cadetes, Juvenis) 
 Dentro de cada escalão a chamada será feita pela ordem de pagamento, sendo chamado o primeiro atleta a pagar e assim 

sucessivamente. 

  
 – Na segunda etapa e seguintes, a ordem de partida será: 

● Por escalão (Elites, Vet. A, Vet. B, Vet. C, Vet. D, Juniores, Cadetes, Juvenis) 

● Dentro de cada escalão a chamada será feita pela classificação geral e para os atletas em que seja a primeira 

participação a chamada será feita pela ordem, sendo chamado o primeiro atleta a pagar e assim 

sucessivamente. 

 – Contam para a classificação do Circuito as duas provas de cada etapa (escolas e elites). 
 
– Os atletas que participem apenas na última etapa, a sua participação contará para a classificação da etapa, mas não conta 

para a geral do troféu nem para a classificação por equipas. 

– Os atletas terão todo o interesse em participar nas sete provas classificativas, porque poderão melhorar sempre a sua 

pontuação, para a classificação final deste Circuito, contam as seis melhores classificações das sete possíveis (pontuação). 

– A cada atleta que terminar o Circuito em posição de pódio, nos diversos escalões, será atribuído um troféu com referência 

à posição. 

 – O atleta que não esteja presente na cerimónia de pódio ou não se faça representar, será penalizado em 10 pontos. 
 
 – A classificação será atribuída e gerida pela organização do circuito. 

 
 – A classificação final de cada atleta será estabelecida pelo somatório de todos os pontos obtidos no respetivo escalão. 

 
 

Escalão Ano de Nascimento entre: Idades em 31-12-2023 Cor Frontal 

Benjamins – Masc. 2015 2018 5 8 
 



 

 

Benjamins – Fem. 2015 2018 5 8 
 

Infantis – Masc. 2013 2014 9 10 
 

Infantis – Fem. 2013 2014 9 10 
 

Iniciado – Masc. 2011 2012 11 12 Roxo 

Iniciado – Fem. 2011 2012 11 12 Roxo 

Juvenis – Masc. 2009 2010 13 14 Preto 

Juvenis – Fem. 2009 2010 13 14 Preto 

Cadetes – Masc. 2007 2008 15 16 Branco 

Cadetes – Fem. 2007 2008 15 16 Branco 

Juniores 2005 2006 17 18 Verde 



 

 

 

Escalão 
(contin..) 

Ano de Nascimento entre: Idades em 31-12-2023 Cor Frontal 

Elites 1994 2004 19 29 Azul 

Vet. 30+ 1989 1993 30 34 Amarelo 

Vet. 35+ 1984 1988 35 39 Laranja 

Vet. 40+ 1979 1983 40 44 Vermelho 

Vet. 45+ 1974 1978 45 49 Cinzento 

Vet. 50+ 1969 1973 50 54  

Vet. 55+ 1948            1968 55 75  

Feminino 1951 2006 17 55 Rosa 

* conta a idade do atleta no dia 31 de Dezembro de 2023 
 
 

 – Tabela Classificativa 
 

Classificação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 

Pontos 35 30 27 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
 

Classificação 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 
  

Pontos 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
  

 
 
– Para que o atleta seja classificado na prova (por escalão e equipa), terá de cumprir o número de voltas definido para cada 

etapa menos 1 volta (Ex. 7 voltas ao circuito, pelo que terá de efetuar 6 voltas ou cumprir as 2H (tempo limite para a entrada 

para última volta). 

 

6 – Desempates 
 
– Em caso de empate individual entre atletas do Top 10 ou em posição de pódio dos diversos escalões, será seguido os seguintes 

critérios de desempate: 

1. Vence o atleta que participou no maior número de provas pertencentes ao Circuito. 
 

2. Vence o atleta com a melhor classificação obtida nas provas pontuáveis do Circuito. 
 

3. Vence o atleta mais novo nos escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis, Cadetes, Juniores e Elites 
 

4. Vence o atleta mais velho nos escalões de Vet. A, Vet. B, Vet. C, Vet. D, Vet. E, Vet. F e Femininos. 
 

 
7 – Classificação por equipas (Escalões Adultos) 

 
– Além da classificação individual, há uma classificação por equipas, existindo pódio por cada etapa para as três melhores 

equipas. 



 

 

– Para uma equipa pontuar numa prova, terá de ser formada no mínimo por três elementos inscritos com o mesmo nome de 

equipa. 

– A classificação por equipas será estabelecida com base na soma dos pontos obtidos pelos três melhores resultados 

individuais obtidos nos vários escalões (Juniores, Elites, Veteranos A, Veteranos B, Veteranos C, Veteranos D e Femininos). 

 – Os atletas que pontuam podem pertencer ao mesmo escalão. 
 
– Em cada escalão, terão que estar confirmados na linha de partida, no mínimo 5 (cinco) atletas para que o escalão seja 

contabilizado para a classificação por equipas. 

– Não é permitida a mudança de equipa após a primeira inscrição. Caso o atleta se tenha inscrito numa prova como membro 

de uma equipa e pretenda mudar de equipa, este passará a ser considerado individual. 

7.1- Em caso de empate entre equipas do Top 10 ou em posição de pódio, será seguido os seguintes critérios de desempate. 
 

1. Vence a equipa que participou no maior número de provas pertencentes ao Circuito. 
 

2. Vence a equipa que inscreveu o maior número de elementos ao longo das etapas. 
 

3. Vence a equipa que tiver a média maior de idades. 
 

 
 

8 – Classificação por equipas (Escalões Jovens) 
 

– Além da classificação individual, há uma classificação por equipas, existindo pódio por cada etapa para as três 

melhores equipas. 

– Para uma equipa pontuar numa prova, terá de ser formada no mínimo por três elementos inscritos com o mesmo 

nome de equipa. 

– A classificação por equipas será estabelecida com base na soma dos pontos obtidos pelos três melhores resultados 

individuais obtidos nos vários escalões (Benjamins masculinos, Benjamins femininos, Infantis masculinos, Infantis 

femininos, Iniciados masculinos, Iniciados femininos, Juvenis Masculinos e Juvenis Femininos, Cadetes masculinos e 

Cadetes femininos). 

 – Os atletas que pontuam podem pertencer ao mesmo escalão. 
 

– Em cada escalão, terão que estar confirmados, no mínimo 5 (cinco) atletas para que o escalão seja contabilizado 

para a classificação por equipas. 

– Não é permitida a mudança de equipa após a primeira inscrição. Caso o atleta se tenha inscrito numa prova como 

membro de uma equipa e pretenda mudar de equipa, este passará a ser considerado individual. 

8.1- Em caso de empate entre equipas do Top 10 ou em posição de pódio, serão seguidos os seguintes critérios de 

desempate. 

1. Vence a equipa que participou no maior número de provas pertencentes ao Circuito. 
 

2. Vence a equipa que inscreveu o maior número de elementos ao longo das etapas. 
 

3. Vence a equipa que tiver a menor média de idades. 



 

 

 
9 – Conceito de prova 

 
– As provas terão um número de voltas definido por etapa, com intuito de não exceder 1 hora e 30 minutos para o primeiro 

classificado. 

 – Os circuitos terão um perímetro entre os 3km e os 5km por volta. 

 – Os circuitos serão 100% clicáveis e acessíveis a todos os tipos de andamento e treino. 
 – O vencedor será o atleta que cumpra o número de voltas estipulado no menor tempo possível. 
 
– O número de voltas será informado no site do Circuito na segunda-feira anterior à prova, sendo estipulado o número de 

voltas, informada a quilometragem total e o acumulado total para as referidas voltas. 

– O número de voltas para cada etapa difere, pois a quilometragem e dificuldade são diferentes entre si, logo o tempo médio 

por volta é também diferente. 

– A prova terá um limite de 2H, após as 2H de prova, o atleta ou atletas que estejam em prova e não tenham dado o número 

de voltas estipulado, serão classificados tendo em conta o número de voltas efetuadas à passagem na meta após o limite das 

2H. 

10 – Acompanhantes/Familiares Participantes 
 
– Os acompanhantes/familiares dos atletas que queiram participar do convívio final e lanche dado por cada organização em 

cada etapa, devem ser tidos em conta no ato da inscrição do atleta e proceder ao pagamento da taxa de 2€ através da 

plataforma PROZIS. 

Esta alteração deve-se à necessidade de cada organização conseguir controlar e aferir com antecedência o número de 

pessoas que irão participar e desfrutar da festa final, pelo que tem um custo simbólico. 

Caso o acompanhante não fique registado no momento da inscrição do atleta, e tenha intenção de participar no convívio 

final, deve informar a organização no secretariado antes do início das provas, em cada uma das etapas e proceder ao 

respetivo pagamento no local. 

   11 –  Reclamações/Protestos 
 
– Qualquer tipo de reclamação e/ou protesto, deverá ser feita por escrito e entregue ao cuidado da equipa de gestão do 

Circuito, entregue no secretariado da prova ou para o endereço de e-mail bttpedalarportalegre@gmail.com 

– Todos os casos omissos serão decididos pela comissão de gestão do Circuito BTT Pedalar em Portalegre, tendo em conta o 

exposto no presente documento, não havendo lugar a qualquer direito de recurso sobre a tomada de decisão. 

– Este Circuito não se responsabiliza, por erros ou falsas declarações, efetuadas nas inscrições das etapas. 


