Prova Taça Regional XCO A.C. Santarém
Encontro Escolas BTT A.C. Santarém
Prova Aberta XCO / ESCOLAS

Mata Rainha D. Leonor
Parque D. Carlos I
CALDAS
DA RAINHA
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Organização
AECO - Associação Escola de Ciclismo do Oeste
Enquadramento técnico:
Associação de Ciclismo de Santarém http://ciclismosantarem.wix.com/ciclismo
Federação Portuguesa de Ciclismo http://www.uvp-fpc.pt/
Equipa técnica:
AECO / ECOSPRINT
Mail: mail@ecosprint.net
Telm: 919163265 (José Pedro Fernandes)
Telm: 913179984 (Pedro Santo)
https://www.facebook.com/escola.sprint/

LOCALIZAÇÃO
Local: Mata Rainha D. Leonor e Parque D. Carlos I
Distrito: Leiria
Concelho: Caldas da Rainha
Freguesia: Nossa Senhora do Pópulo
Coordenadas GPS: 39°24'15.2"N 9°07'35.5"W (meta/secretariado)
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Programa

8:00

Abertura da Pista Integral para treino até às 9:30

8:30

Abertura do Secretariado

9:20

Encerramento do Secretariado (Escolas e Promoção)
Prova Aberta XCO (promoção)

9:30

Todas as Categorias, excepto juvenis e cadetes de femininas (que correm com os juvenis
federados às 11:00)
Circuito de 4,5 km 2 voltas

Encontro Escolas de Ciclismo BTT (5-14 anos) (incluindo promoção)
9:30

Benjamins (Promoção e Federados) - Prova de Destreza 1ª manga

10:00 Iniciados (Promoção e Federados) - Prova de Destreza
10:15 Infantis (Promoção e Federados) - Circuito 1,2 km 4 voltas
10:30 Iniciados (Promoção e Federados) - Prova de Corrida, Circuito 0,8 km 4 voltas
10:30 Benjamins (Promoção e Federados) - Prova de Destreza 2ª manga
11:00 Juvenis + Cadetes Femininos – Start-Loop 0,8 km + Circuito 4,5 km 2 voltas

Prova XCO Regional A.C. Santarém
11:15 Encerramento do Secretariado (XCO)
11:45 Cadetes Masculinos - Circuito 4,5 km 4 voltas
Juniores - Circuito 4,5 km 5 voltas
Sub-23 - Circuito 4,5 km 7 voltas
Elites - Circuito 4,5 km 8 voltas
Masters 30 - Circuito 4,5 km 7 voltas
Masters 40 - Circuito 4,5 km 5 voltas
Masters 50 - Circuito 4,5 km 5 voltas
14:30 Cerimónia de Entrega de Prémios
15:00 Encerramento
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Regulamento da Prova
Organização
A Organização compete à AECO - Associação Escola de Ciclismo do Oeste com a colaboração
da equipa técnica da Ecosprint, Câmara Municipal das Caldas da Rainha, União de
Freguesias Nossa Srª do Pópulo, Coto e São Gregório, União de Freguesias de Santo Onofre
e Serra do Bouro, Associação de Ciclismo de Santarém e UVP-FPC União Velocipedia
Portuguesa - Federação Portuguesa de Ciclismo.
Objetivos
Promover a prática do desporto em todas as faixas etárias.
Despertar interesse na prática da modalidade, em especial nas camadas mais jovens.
Aproveitar as condições naturais para a prática do desporto.
Divulgar e promover turisticamente o concelho Caldas da Rainha.
Sensibilizar para a prática da modalidade em segurança.
Inscrições:
•

Atletas filiados - A inscrição é obrigatória e exclusiva através dos seguintes modos:

- Prova XCO – Online através do Site da UVP
http://www.fpciclismo.pt/registo_prova.php
- Encontro de Escolas – Online através do Site da UVP
http://www.fpciclismo.pt/registo_prova.php
Devem ser efetuadas até à quinta-feira anterior à data da prova ou seja até 06 de junho.
A inscrição é gratuita para todos os atletas dos escalões de escola.
O valor da inscrição para a prova de XCO será de 5 euros.
•

Atletas não filiados (promoção) – poderá ocorrer dos seguintes modos:

- Prova XCO – através de formulário que será disponibilizado online, na página do facebook
https://www.facebook.com/escola.sprint/ e na página web da EcoSprint em
www.ecosprint.net.
- Encontro de Escolas – através de formulário que será disponibilizado online, na página
web da EcoSprint www.ecosprint.net.
Poderão ainda ser feitas na loja da Bike Zone em Caldas da Rainha, ou no próprio dia até
cerca de meia hora antes do inicio das provas.
A inscrição é gratuita para todos os atletas dos escalões de escola.
O valor da inscrição para a prova de XCO será de 5 euros para atletas federados CPT e 8
euros para atletas não federados, sendo o pagamento efetuado no próprio dia da prova ou
atraves de MB: Entidade 21312 | Referência 134912490, devendo neste caso apresentar o
respetivo comprovativo.
A inscrição na prova contempla:
-

Realização da prova
Seguro (atletas não filiados)
Banhos
Abastecimento líquido
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Todas as provas serão abertas a atletas federados e não federados divididos pelas seguintes
categorias:
•

Encontro de Escolas
Benjamins/Pupilos 5/8 anos
Iniciados 9/10 anos
Infantis 11/12 ano
Juvenis 13/14 anos

•

XCO
Cadetes 15/16 anos
Juniores 17/18 anos
Sub-23
Elites
Masters 30
Masters 40
Masters 50

Atribuição de dorsais
- Os atletas federados deverão utilizar o número de dorsal atribuído pela FPC/UVP.
- Aos atletas não federados será atribuído um dorsal, sendo o número atribuído pela ordem
de inscrição.
Atribuição de Prémios
Prova XCO - Serão entregues prémios aos 3 primeiros classificados de cada escalão,
feminino e masculino.
Prova XCO Promoção - Serão entregues prémios aos 3 primeiros classificados na geral,
feminino e masculino.
Encontro de Escolas - Serão entregues prémios aos 5 primeiros classificados de cada
escalão, feminino e masculino, e ainda às primeiras 5 equipas classificadas.
Encontro de Escolas Promoção - Serão entregues prémios aos 3 primeiros classificados
de cada escalão, feminino e masculino.

5

Como chegar
Norte - A8> Saída Caldas da Rainha - Centro> Próximas 2 rotundas (seguir na saída em
frente), chegada à rotunda da Rainha D. Leonor, haverá sinalização para os parques.
Sul - A8> Saída Caldas da Rainha - Centro> Próximas 2 rotundas (seguir na saída em
frente), chegada à rotunda da Rainha D. Leonor, haverá sinalização para os parques.
Este - A15> A8 (Direção norte Leiria/Caldas da Rainha)> Saída Caldas da Rainha - Centro>
Próximas 2 rotundas (seguir na saída em frente), chegada à rotunda da Rainha D. Leonor,
haverá sinalização para os parques.
Serviço de Bar / Refeições
Existirá serviço de bar/cafetaria e de refeições rápidas, no início, no decorrer e no final das
provas.
Circulação em pista
Fica expressamente proibida a circulação de atletas pela pista, no decorrer das provas, sob
pena de desclassificação.
A pista integral estará disponível para treino até às 9:30.
A passagem deliberada fora da zona marcada como pista, quebra de fitas para desvio de
obstáculos, desvios não assinalados no percurso ou qualquer adulteração do percurso
estipulado é considerada como incumprimento, sendo sancionados com desqualificação
imediata.
Assistência em prova
É expressamente proibido qualquer tipo de assistência aos atletas em prova, fora das zonas
de assistência delimitadas para o efeito.
O incumprimento, é sancionado com desqualificação imediata.
Cerimónia protocolar
Será realizada 30 minutos após o final de todas as provas do dia, que se prevê ocorrer
pelas 14:30
Condições de seguro (apenas atletas não filiados)
Apólice Acidentes Pessoais
SEGURADORA: Allianz
N.º APÓLICE: 205345495
DATA EVENTOS: 09 de Junho de 2019
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Trajeto da prova (previsional)

Informações do evento
https://www.facebook.com/escola.sprint/
www.ecosprint.net | mail@ecosprint.net
Telm: 919163265 (José Pedro Fernandes) | Telm: 913179984 (Pedro Santo)
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