3.º FESTIVAL DE PISTA DO CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ
REGULAMENTO PARTICULAR

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O presente Regulamento Particular tem por objecto o 3.º Festival de Pista do Centro de Ciclismo de Loulé, prova inscrita no
calendário da Delegação FPC – Algarve da Federação Portuguesa de Ciclismo.
1.2. O 3.º Festival de Pista do Centro de Ciclismo de Loulé realizar-se-á no dia 24 de Setembro de 2017, na Pista Bexiga Peres, em
Loulé, numa organização do Centro de Ciclismo de Loulé (CCL). Contactos do Centro de Ciclismo de Loulé:
. Rua Vice-Almirante Cândido dos Reis, 36
8100-641 Loulé
. geral@ciclismoloule.com / ccloule.rp@gmail.com
1.3. No 3.º Festival de Pista do Centro de Ciclismo de Loulé serão adoptados os condicionalismos técnicos preconizados pelo
Regulamento Geral e Técnico de Corridas (RGTC) de 2017 da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), bem como pelo presente
Regulamento Particular.
1.4. O colégio de comissários nomeado para a prova constituir-se-á como a única entidade responsável pela aplicação dos
Regulamentos referidos no artigo 1.3..

2. REQUISITOS ORGANIZATIVOS
2.1. O CCL assegurará que o local de realização da prova encontra-se efectivamente disponível e autorizado pela(s) entidade(s)
competente(s).
2.2. O CCL responsabilizar-se-á pela segurança da prova e respectivos participantes.
2.3. Os custos de um eventual policiamento serão da responsabilidade do CCL.
2.4. O CCL celebrará os necessários contratos de seguro temporário a favor dos participantes não cobertos pelo seguro dos agentes
desportivos, publicando-os em local visível.
2.5. O CCL atribuirá aos participantes no 3.º Festival de Pista do Centro de Ciclismo de Loulé os troféus indicados no artigo 16..

3. PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar no 3.º Festival de Pista do Centro de Ciclismo de Loulé indivíduos com idade igual ou superior a cinco anos
(que completem pelo menos cinco anos de idade até ao dia 31 de Dezembro de 2017).
3.2. No 3.º Festival de Pista do Centro de Ciclismo de Loulé admite-se a participação de indivíduos portadores de licença de
competição ou de licença de Ciclismo para Todos, emitidas pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), bem como de
indivíduos não filiados nesta Federação.
3.3. Os participantes menores de idade têm, obrigatoriamente, que apresentar uma declaração do respectivo encarregado de
educação autorizando expressamente a sua participação no 3.º Festival de Pista do Centro de Ciclismo de Loulé.
3.4. A participação no 3.º Festival de Pista do Centro de Ciclismo de Loulé está vedada a todos os indivíduos suspensos pela FPC.

4. CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO
4.1. São estabelecidas as seguintes categorias de participação:
4.1.1.

Ciclismo para Todos

4.1.2.

Escolas (masculinos e femininos) ................................. 5 e 14 anos ............................. nascidos(as) entre 2003 e 2012

4.1.3.

Cadetes (masculinos e femininos) ................................ 15 e 16 anos............................ nascidos(as) em 2001 ou 2002

4.1.4.

Juniores (masculinos e femininos)................................ 17 e 18 anos............................ nascidos(as) em 1999 ou 2000

4.1.5.

Sub23 ........................................................................ 19 a 22 anos............................ nascidos entre 1995 e 1998

4.1.6.

Sub23 e Elites Femininos ............................................. 19 anos e mais ........................ nascidas até 1998

4.1.7.

Elites.......................................................................... 23 anos e mais ........................ nascidos até 1994

4.1.8.

Masters 30 ................................................................. 30 a 39 anos............................ nascidos entre 1978 e 1987
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4.1.9.

Masters Femininos ...................................................... 30 anos e mais ........................ nascidas até 1987

4.1.10. Masters 40 ................................................................. 40 a 49 anos............................ nascidos entre 1968 e 1977
4.1.11. Masters 50 ................................................................. 50 a 59 anos............................ nascidos entre 1958 e 1967
4.1.12. Masters 60 ................................................................. 60 anos e mais ........................ nascidos até 1957
4.2. Categorias de Escolas (masculinos e femininos), Cadetes (masculinos e femininos) e Juniores Femininos.
4.2.1.

Número de participantes por categoria superior a 10: serão admitidas à competição as categorias previstas nos artigos
4.1.2., 4.1.3. e 4.1.4..

4.2.2.

Número de participantes por categoria inferior a 10: os participantes serão agrupados numa categoria única masculina
e numa categoria única feminina.

5. INSCRIÇÕES
5.1. Toda a informação referente ao 3.º Festival de Pista do Centro de Ciclismo de Loulé será enviada via correio electrónico.
5.2. As inscrições devem ser submetidas até às 24H00 do dia 22 de Setembro de 2017, através dos seguintes contactos:
ccloule.rp@gmail.com / «on-line» em www.centrociclismoloule.com / 962 577 719 (Jorge Guerreiro) / 911 809 044 (Carlos
Felisberto).

6. TAXAS DE PARTICIPAÇÃO
6.1. Categorias de Escolas, Cadetes e Juniores (masculinos e femininos)
6.1.1.

Inscrição na prova: gratuita.

6.1.2.

Almoço: sete euros.

6.1.3.

Almoço para acompanhante: dez euros.

6.2. Restantes categorias
6.2.1.

Inscrição na prova: sete euros.

6.2.2.

Participação na prova e almoço: quinze euros.

6.2.3.

Almoço para acompanhante: dez euros.

7. ATRIBUIÇÃO DE DORSAIS
7.1. Em caso de contratação, pela Organização, de uma empresa fornecedora de um sistema de cronometragem electrónica, não
haverá lugar à atribuição de dorsais.
7.2. Caso a Organização não contrate uma empresa fornecedora de um sistema de cronometragem electrónica, aplicar-se-ão as
seguintes orientações:
7.2.1.

Serão utilizados os dorsais fornecidos pelo CCL.

7.2.2.

O CCL fornecerá um dorsal por cada participante inscrito.

7.2.3.

A atribuição de dorsais para o 3.º Festival de Pista do Centro de Ciclismo de Loulé será feita, em cada categoria, por
ordem de inscrição na prova.

7.2.4.

A identificação de cada participante durante todas as fases da prova será permanente e obrigatoriamente assegurada
através da utilização do respectivo dorsal.

7.2.5.

Os participantes devem zelar para que o respectivo dorsal esteja sempre bem visível e legível. O dorsal deve estar bem
colocado e não pode ser dobrado nem transformado.

7.2.6.

Quadro de referência de cores/numeração:
Categoria
Elites
Sub23
Juniores
Masters 30
Masters 40
Masters 50
Masters 60
Femininos
Cadetes
Escolas
Ciclismo para Todos

Dorsal
Cores (fundo/numeração)
Branco / negra
Vermelho / branca
Amarelo / negra
Azul / branca
Cinzento / negra
Castanho / branca
Negro / branca
Rosa / negra
Verde / negra
Laranja / negra
Roxo / amarelo

Numeração
001 – 099
101 – 199
201 – 299
301 – 399
401 – 499
501 – 599
601 – 699
701 – 799
801 – 899
901 – 999
1001 – 1099
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8. EQUIPAMENTO DOS ATLETAS
8.1. Utilização de capacete: obrigatória em todas as situações.
8.2. Utilização de luvas: aconselhada.

9. COLÉGIO DE COMISSÁRIOS
9.1. O colégio de comissários poderá delegar funções noutros agentes da modalidade presentes no local da competição, desde que
portadores de licença federativa.
9.2. As decisões do colégio de comissários poderão fundamentar-se na utilização de quaisquer meios técnicos apropriados disponíveis
(vídeo, fotografia, dispositivos electrónicos, etc.).

10.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO SECRETARIADO

10.1. Provas realizadas no período da manhã: das 08H00 às 09H00.
10.2. Provas realizadas no período da tarde: das 13H00 às 14H00.
10.3. Provas realizadas no período da noite: das 20H00 às 20H30.

11.

ORGANIZAÇÃO GERAL DO 3.º FESTIVAL DE PISTA DO CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ

11.1. Categorias de Competição
11.1.1. 08H00 às 09H00: funcionamento do Secretariado para as categorias de Escolas, Cadetes e Juniores Femininos.
11.1.2. 09H15: reunião de Directores Desportivos, na Pista Bexiga Peres, em local indicado para o efeito pela Organização.
11.1.3. 09H30: prova de «Scratch» (15 voltas) – categorias de Juvenis (masculinos e femininos)
11.1.4. 09H55: prova de «Scratch» (15 voltas) – categorias de Cadetes (masculinos e femininos) e Juniores Femininos.
11.1.5. 10H20: prova de «Scratch» (duas voltas) – categorias de Pupilos (masculinos e femininos).
11.1.6. 10H35: prova de «Scratch» (três voltas) – categorias de Benjamins (masculinos e femininos).
11.1.7. 10H50: prova de «Scratch» (seis voltas) – categorias de Iniciados (masculinos e femininos).
11.1.8. 11H10: prova de «Scratch» (dez voltas) – categorias de Infantis (masculinos e femininos).
11.1.9. 11H25: intervalo de 15 minutos.
11.1.10.

11H50: prova de Perseguição Individual ou Quilómetro (artigo 12.2.2.) – categorias de Juvenis (masculinos e
femininos), Cadetes (masculinos e femininos) e Juniores Femininos.

11.1.11.

12H30: entrega de prémios para as categorias de Escolas, Cadetes e Juniores Femininos.

11.1.12.

13H00 às 14H00: funcionamento do Secretariado para as categorias de Juniores Masculinos, Sub23 (masculinos e
femininos), Elites (masculinos e femininos), Masters 30, Masters Femininos, Masters 40, Masters 50 e Masters 60.

11.1.13.

14H30: prova de «Scratch» (25 voltas) – categoria de Juniores Masculinos.

11.1.14.

15H10: primeira manga da prova de «Scratch» (30 voltas) – categorias de Sub23 Femininos, Elites Femininos,
Masters Femininos, Masters 40, Masters 50 e Masters 60.

11.1.15.

15H40: primeira manga da prova de «Scratch» (40 voltas) – categorias de Sub23, Elites e Masters 30.

11.1.16.

16H40: prova de Eliminação – categoria de Juniores Masculinos.

11.1.17.

17H10: segunda manga da prova de «Scratch» (30 voltas) – categorias de Sub23 Femininos, Elites Femininos,
Masters Femininos, Masters 40, Masters 50 e Masters 60.

11.1.18.

17H50: segunda manga da prova de «Scratch» (40 voltas) – categorias de Sub23, Elites e Masters 30.

11.1.19.

18H30: entrega de prémios para as categorias de Juniores Masculinos, Sub23 (masculinos e femininos), Elites
(masculinos e femininos), Masters 30, Masters Femininos, Masters 40, Masters 50 e Masters 60.

11.2. Ciclismo para Todos
11.2.1. 13H00 às 14H00: funcionamento do Secretariado.
11.2.2. 14H10: prova de Eliminação.
11.2.3. 16H20: prova de «Scratch» (20 voltas).
11.2.4. 18H30: entrega de prémios.
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11.3. Final do 2.º Troféu do Algarve de Ciclismo para Todos
11.3.1. 20H00 às 20H30: funcionamento do Secretariado.
11.3.2. 21H00: prova de Contra-Relógio por Equipas (10 voltas).
11.3.3. 22H00: entrega de prémios.
11.4. Os horários indicados nos artigos 11. 1. a 11.3. poderão ser ajustados, em função do número de participantes inscritos.

12.

ESTRUTURAÇÃO DAS PROVAS DAS CATEGORIAS DE COMPETIÇÃO E DE CICLISMO PARA TODOS

12.1. A competição processar-se-á em conformidade com o Título 3 do RGTC da FPC, salvaguardadas as alterações previstas no
presente Regulamento.
12.2. Provas que integram a competição
12.2.1. «Scratch».
12.2.2. Perseguição Individual ou Quilómetro – categorias de Juvenis (masculinos e femininos), Cadetes (masculinos e
femininos) e Juniores Femininos.
12.2.2.1. Número de participantes por categoria superior a 10 (artigo 4.2.1.): será realizada a prova de
Perseguição Individual.
12.2.2.2. Número de participantes por categoria inferior a 10 (artigo 4.2.2.): será realizada a prova do
Quilómetro.
12.2.3. Eliminação.
12.3. Número de participantes por prova
12.3.1. «Scratch»: máximo de 36 participantes em pista.
12.3.2. Perseguição Individual ou Quilómetro: respectivamente dois ou um participante(s) em pista, em cada momento.
12.3.3. Eliminação: máximo de 36 participantes em pista.
12.4. Provas por categoria
Categoria
Pupilos (masculinos e feminos)
Benjamins (masculinos e feminos)
Iniciados (masculinos e feminos)
Infantis (masculinos e feminos)
Juvenis (masculinos e femininos)
Cadetes (masculinos e femininos)
Juniores Femininos
Juniores Masculinos
Sub23 Femininos
Elites Femininos
Masters Femininos
Masters 40
Masters 50
Masters 60
Sub23
Elites
Masters 30
Ciclismo para Todos

Prova n.º 1
«Scratch» (duas voltas)
«Scratch» (três voltas)
«Scratch» (seis voltas)
«Scratch» (dez voltas)

Prova n.º 2

«Scratch» (25 voltas)

Perseguição Individual
ou
Quilómetro
Eliminação

«Scratch» (30 voltas)

«Scratch» (30 voltas)

«Scratch» (40 voltas)

«Scratch» (40 voltas)

«Scratch» (20 voltas)

Eliminação

«Scratch» (15 voltas)

12.5. Particularidades da prova de Eliminação nas categorias de Juniores Masculinos e de Ciclismo para Todos
12.5.1. Até 15 participantes na prova: será eliminado um participante a cada duas voltas realizadas.
12.5.2. Mais de 15 participantes na prova: será eliminado um participante a cada volta realizada.
12.6. Particularidades da prova de «Scratch» em todas as categorias, com excepção de Escolas (masculinos e femininos), Cadetes
(masculinos e femininos) e Juniores Femininos: será realizado um «sprint» a cada cinco voltas.

13.

ESTRUTURAÇÃO DA FINAL DO 2.º TROFÉU DO ALGARVE DE CICLISMO PARA TODOS

13.1. Publica-se um excerto do Regulamento Particular do 2.º Troféu do Algarve de Ciclismo para Todos

12.

COMPETIÇÃO DE PISTA

12.1. A competição de Pista processar-se-á de acordo com o articulado no § 9 do Título 3 do RGTC da UVP/FPC (prova de
Velocidade por Equipas).
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12.2. A organização da competição obedecerá ao modelo adoptado nos Jogos Olímpicos, conforme descrito [no número 3)
do artigo 3.2.145 e] no artigo 3.2.146 do RGTC da UVP/FPC, sendo que o emparelhamento de equipas nas provas
qualificativas será efectuado por sorteio.
12.3. Não será permitida a utilização de bicicletas com características específicas de Pista.
14.

CLASSIFICAÇÕES NAS CATEGORIAS DE COMPETIÇÃO E DE CICLISMO PARA TODOS

14.1. Categorias de Escolas (masculinos e femininos), Cadetes (masculinos e femininos) e Juniores Femininos
14.1.1. Prova de «Scratch»
14.1.1.1. Será elaborada uma classificação, por categoria, resultante do registo da ordem de chegada dos
participantes, com tempos tomados até ao milésimo de segundo (caso seja utilizado um sistema de
cronometragem electrónica), ficando melhor classificado o participante com o registo mais rápido.
14.1.1.2. Serão atribuídos pontos aos participantes, por categoria, em função da classificação obtida: um ponto
para o primeiro, dois pontos para o segundo e assim sucessivamente.
14.1.1.3. No caso de vir a verificar-se a existência de participantes classificados «ex-aequo» (por categoria) será
atribuída a cada um a pontuação correspondente ao primeiro lugar em que se inicia o «ex-aequo». O
lugar seguinte – ou, em caso de «ex-aequo» com mais de dois participantes, os lugares correspondentes
seguintes – será(ão) suprimido(s).
14.1.2. Prova de Perseguição Individual (artigo 12.2.2.1.)
14.1.2.1. Os tempos obtidos por cada participante, por categoria, serão registados até ao milésimo de segundo,
caso seja utilizado um sistema de cronometragem electrónica.
14.1.2.2. O participante vencedor em cada emparelhamento das eliminatórias (participante que obteve o registo
mais rápido) transitará para a fase seguinte.
14.1.2.3. Em caso de empate registado entre dois participantes que compitam no mesmo emparelhamento será
realizada, para efeitos de desempate, nova prova entre os dois participantes.
14.1.2.4. Será elaborada uma classificação, por categoria, com base nos seguintes critérios:
Classificação
1.º classificado
2.º classificado
3.º classificado
4.º classificado
5.º classificado em diante

Critério
Participante que obteve o registo mais rápido no emparelhamento da
Final
Participante que obteve o registo mais lento no emparelhamento da
Final
Participante que obteve o registo mais rápido entre os dois participantes
não apurados para a Final
Participante que obteve o registo mais lento entre os dois participantes
não apurados para a Final
Ordenação por registos obtidos

14.1.2.5. Serão atribuídos pontos aos participantes, por categoria, em função da classificação obtida: um ponto
para o primeiro, dois pontos para o segundo e assim sucessivamente.
14.1.2.6. Caso venha a verificar-se a existência de participantes classificados «ex-aequo» será atribuída a cada um
a pontuação correspondente ao primeiro lugar em que se inicia o «ex-aequo». O lugar seguinte – ou, em
caso de «ex-aequo» com mais de dois participantes, os lugares correspondentes seguintes – será(ão)
suprimido(s).
14.1.3. Prova do Quilómetro (artigo 12.2.2.2.)
14.1.3.1. Os tempos obtidos por cada participante, por categoria, serão registados até ao milésimo de segundo,
caso seja utilizado um sistema de cronometragem electrónica.
14.1.3.2. A classificação dos participantes, por categoria, resultará da respectiva ordenação em função dos registos
obtidos, do mais rápido (primeiro classificado) ao mais lento (último classificado).
14.1.3.3. Serão atribuídos pontos aos participantes, por categoria, em função da classificação obtida: um ponto
para o primeiro, dois pontos para o segundo e assim sucessivamente.
14.1.3.4. Caso venha a verificar-se a existência de participantes classificados «ex-aequo» será atribuída a cada um
a pontuação correspondente ao primeiro lugar em que se inicia o «ex-aequo». O lugar seguinte – ou, em
caso de «ex-aequo» com mais de dois participantes, os lugares correspondentes seguintes – será(ão)
suprimido(s).
14.1.4. Classificação geral final – categorias de Pupilos (masculinos e femininos), Benjamins (masculinos e femininos),
Iniciados (masculinos e femininos) e Infantis (masculinos e femininos): aplicação exclusiva dos artigos 14.1.1.1. a
14.1.1.3..
14.1.5. Classificação geral final – categorias de Juvenis (masculinos e femininos), Cadetes (masculinos e femininos) e
Juniores Femininos
14.1.5.1. A classificação geral final, por categoria, resultará do somatório dos pontos obtidos nas duas provas
disputadas («Scratch» e Perseguição Individual ou «Scratch» e Quilómetro), ficando melhor classificado o
participante com o menor número total de pontos.
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14.1.5.2. Será considerado, para efeitos de desempate entre participantes na classificação geral final, por
categoria, o somatório dos tempos registados por cada participante (até ao milésimo de segundo, caso
seja utilizado um sistema de cronometragem electrónica) em cada uma das duas provas disputadas
(«Scratch» e Perseguição Individual ou «Scratch» e Quilómetro), ficando melhor classificado o
participante com o registo mais rápido no somatório das duas provas disputadas.
14.1.5.3. Caso venha a verificar-se a existência de participantes classificados «ex-aequo» após a aplicação do
artigo 14.1.5.2. será atribuída a cada um a pontuação correspondente ao primeiro lugar em que se
inicia o «ex-aequo». O lugar seguinte – ou, em caso de «ex-aequo» com mais de dois participantes, os
lugares correspondentes seguintes – será(ão) suprimido(s).
14.2. Categorias de Juniores Masculinos e de Ciclismo para Todos
14.2.1. Prova de «Scratch»
14.2.1.1. Será elaborada uma classificação resultante do registo da ordem de chegada dos participantes, com
tempos tomados até ao milésimo de segundo (caso seja utilizado um sistema de cronometragem
electrónica), ficando melhor classificado o participante com o registo mais rápido.
14.2.1.2. Serão atribuídos pontos aos participantes, em função da classificação obtida: um ponto para o primeiro,
dois pontos para o segundo e assim sucessivamente.
14.2.1.3. No caso de vir a verificar-se a existência de participantes classificados «ex-aequo» será atribuída a cada
um a pontuação correspondente ao primeiro lugar em que se inicia o «ex-aequo». O lugar seguinte – ou,
em caso de «ex-aequo» com mais de dois participantes, os lugares correspondentes seguintes – será(ão)
suprimido(s).
14.2.2. Prova de Eliminação
14.2.2.1. Será elaborada uma classificação mediante a atribuição de pontos a cada participante, por ordem inversa
da ordem de eliminação:
Classificação
Participante vencedor
Penúltimo participante eliminado
Ante-penúltimo participante eliminado
(…)
Primeiro participante eliminado

Pontos
1
2
3
(…)
Número de pontos igual ao número de participantes

14.2.3. Classificação geral final
14.2.3.1. A classificação geral final resultará do somatório dos pontos obtidos nas duas provas disputadas, ficando
melhor classificado o participante com o menor número total de pontos.
14.2.3.2. No caso de vir a verificar-se a existência de participantes classificados «ex-aequo» será atribuída a cada
um a pontuação correspondente ao primeiro lugar em que se inicia o «ex-aequo». O lugar seguinte – ou,
em caso de «ex-aequo» com mais de dois participantes, os lugares correspondentes seguintes – será(ão)
suprimido(s).
14.3. Categorias de Sub23 Femininos, Sub23, Elites Femininos, Elites, Masters 30, Masters Femininos, Masters 40, Masters 50 e
Masters 60
14.3.1. Será elaborada uma classificação, por categoria, em cada uma das mangas da prova de «Scratch» disputadas,
classificação essa resultante do registo da ordem de chegada dos participantes (com tempos tomados até ao
milésimo de segundo, caso seja utilizado um sistema de cronometragem electrónica), ficando melhor classificado o
participante com o registo mais rápido.
14.3.2. A classificação geral final, por categoria, resultará do somatório dos tempos obtidos por cada participante em cada
uma das duas mangas disputadas, ficando melhor classificado o participante com o registo total mais rápido.
14.3.3. No caso de vir a verificar-se a existência de participantes classificados «ex-aequo» (por categoria) será atribuída a
cada um a pontuação correspondente ao primeiro lugar em que se inicia o «ex-aequo». O lugar seguinte – ou, em
caso de «ex-aequo» com mais de dois participantes, os lugares correspondentes seguintes – será(ão) suprimido(s).

15.

CLASSIFICAÇÃO DA FINAL DO 2.º TROFÉU DO ALGARVE DE CICLISMO PARA TODOS

15.1. Publica-se um excerto do Regulamento Particular do 2.º Troféu do Algarve de Ciclismo para Todos

12.

COMPETIÇÃO DE PISTA
(…)

12.4. Classificação.
12.4.1. Penalizações:
12.4.1.1. Incumprimento do artigo 9.1.: o participante será impedido de alinhar à partida;
12.4.1.1. Incumprimento do artigo 9.2.: dois minutos.
12.4.2. No caso de vir a verificar-se a existência de equipas classificadas «ex-aequo» após a aplicação dos artigos
3.2.146 a 3.2.148bis do RGTC da UVP/FPC será atribuída a cada uma a pontuação correspondente ao primeiro lugar
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3.º Festival de Pista do Centro de Ciclismo de Loulé – Regulamento Particular
em que se inicia o «ex-aequo». O lugar seguinte – ou, em caso de «ex-aequo» com mais de duas equipas, os lugares
correspondentes seguintes – será(ão) suprimido(s).
12.4.3. Serão atribuídos os seguintes pontos para a Classificação Geral da 1.ª Taça do Algarve de Ciclismo para
Todos – 2016:
Classificação
Pontos

16.

1.ª
35

2.ª
30

3.ª
27

4.ª
25

5.ª
23

6.ª
21

7.ª
19

8.ª
17

9.ª
15

10.ª
13

11.ª
11

12.ª
9

13.ª
8

14.ª
7

15.ª
6

16.ª
5

17.ª
4

18.ª
3

19.ª
2

TROFÉUS A ATRIBUIR NO 3.º FESTIVAL DE PISTA DO CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ (de acordo com o artigo
2.5.)

16.1. Categorias de Competição
16.1.1. Primeiro ao terceiro classificado, por categoria e por género: medalhão (“ouro”, “prata” e “bronze”).
16.1.2. Quarto e quinto classificados, por categoria e por género: medalha.
16.2. Categoria de Ciclismo para Todos: não está prevista a atribuição de troféus.
16.3. Final do 2.º Troféu do Algarve de Ciclismo para Todos
16.3.1. Primeira à terceira equipa classificadas: taça (em cumprimento do artigo 2.4.1. do Regulamento Particular do 2.º
Troféu do Algarve de Ciclismo para Todos).
16.3.2. Quarta e quinta equipas classificadas: taça Câmara Municipal de Loulé / Centro de Ciclismo de Loulé.
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20.ª
1

