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Regulamento
Taça Joaquim Agostinho Socimaster 2018
Introdução
A edição 2018 é a quarta edição da Taça Joaquim Agostinho.
Esta taça nasce da vontade de promover a nossa região na modalidade de BTT e de
criar um maior espírito de equipa entre os atletas. Esta taça, será nesta quarta edição
constituída por um conjunto de 7 provas, contabilizando-se os 5 melhores
resultados de cada atleta para a classificação final, na vertente (Meia Maratona ou
Maratona) e no escalão (de acordo com a idade), que ficar inserido. Os atletas ficam
também sujeitos ao regulamento próprio e individual de cada uma das
provas/etapas que constituem a Taça.
Esta Taça é Organizada e gerida pelos Grupos de BTT:
Maratona Sobral de Monte Agraço
Saloios BTT – A.C.D.R. Arneiros
Maratona J.Agostinho – A.R.C.D. Silveira
Maxial BTT – ORB Maxial Oeste
Trilhos da Lobagueira
Clube MafraBTT
Montejunto Bike Day
Clube Desportivo e Recreativo Ciclismo e BTT
1 - Participação
Esta Taça estará aberta à participação de todos os atletas maiores de idade, aptos à
prática desta modalidade, federados e não federados, residentes e não residentes
em Portugal.
A partida é formada por uma grelha de partida.
O acesso à grelha de partida será organizado através do sistema de Boxes para
todos os participantes com base nas classificações da Taça do ano anterior.

O acesso à grelha de partida será controlado por elementos da organização da
Taça, por elementos da organização da prova/etapa ou por outros a quem tenha
sido delegada essa função.
Box 1
- Top 30 da Classificação Geral na Vertente Maratonas
Box 2
- Restantes Inscritos na Vertente Maratonas
Box 3
- Top 30 da Classificação Geral Vertente Meias Maratonas
Box 4
- Restantes Inscritos na Vertente Meias Maratonas
Excepção à constituição das BOXES:
Primeira Etapa/Prova
Na Primeira etapa da Taça, este ano Saloios BTT, as Boxes serão constituidas da
seguinte forma:
As Boxes serão constituídas por:
Box 1
- 3 primeiros classificados 2017 de cada Escalão na Vertente Maratonas que estejam
inscritos e presentes este ano na Taça em 2018.
(serão no máximo 15 elementos)
Box 2
- Restantes Inscritos na Vertente Maratonas
Box 3
- 3 Primeiros classificados 2017 de cada Escalão na Vertente Meias Maratonas que
estejam inscritos e presentes este ano na Taça em 2018.
(serão no máximo 15 elementos)
Box 4
- Restantes Inscritos na Vertente Meias Maratonas
Abertura e fecho das Boxes de partida:
Comum a todas as provas/etapas da Taça
- Abertura das Boxes: 30 minutos antes da hora de partida;
- Fecho das Boxes: 5 minutos antes da hora de partida.
Os participantes da Taça devem partir dentro das boxes, podendo ser
desclassificados e por conseguinte não pontuarem, ao não cumprirem esta norma.
Se porventura for detetado alguma irregularidade neste ponto, que beneficie a
partida do atleta infrator, por não cumprir esta norma, este será penalizado.
Ex: Um atleta da Taça chega atrasado e ao entrar tarde para a boxe iria ficar para
trás, decide partir do lado de fora da box. Esta situação pode levar à sua
desclassificação na etapa/prova.

Cada prova/etapa poderá ter um regulamento que apresente alterações pontuais a
este e por isso todos os participantes da Taça, deverão também sempre ler o
regulamento próprio de cada etapa.
O acesso de um atleta à Taça só existe mediante inscrição própria no site da Taça,
ou nos sites de cada prova/etapa da Taça.
2 - Inscrições
As inscrições podem ser feitas no site da Taça Joaquim Agostinho Socimaster, onde
o atleta, ao inscrever-se, fica automaticamente inscrito em todas as etapas/provas
de Meias Maratonas ou Maratonas que compõem esta Taça.
Nesta modalidade podem inscrever-se no pack 1, no pack 2 caso sejam Federados
na Federação Portuguesa de Ciclismo e CPT, ou no pack 3.
Podem também inscrever-se no site específico de cada uma das etapas/provas.
Nesta modalidade apenas podem inscrever-se no pack 3.
As inscrições ONLINE até ao dia 2 de Abril tem as seguintes modalidades:
Pack 1 - 60 Euros (7 etapas)
(Pagos de uma só vez)
Inclui:
- Inscrição e Participação nas 7 Provas.
- Acesso Prévio aos 7 Dorsais Específicos das 7 Provas para a Taça.
- Seguro de atleta da organização de cada prova/etapa.
- Brindes de Participação em cada prova/etapa da Taça Joaquim Agostinho
Socimaster.
Benefícios:
- Sem filas
- Os Sete Frontais entregues no início da Taça
- Brindes em todas as etapas/provas
- Melhor preço total.
Notas PACK 1
A) Nesta opção o pagamento terá que ser feito de uma só vez.
A data limite para se inscrever com o respetivo pagamento confirmado é dia 2 de
Abril. Sem o valor correspondente à inscrição pago e confirmado até dia 2 Aril, a
inscrição será considerada nula e eliminada.
Pack 2 - 53 Euros
(7 etapas Federados na Federação Portuguesa de Ciclismo e CPT)
(Pagos de uma só vez. PACK exclusivo Federados)
Inclui:
- Inscrição e Participação nas 7 Provas.
- Acesso Prévio aos 7 Dorsais Específicos das 7 Provas para a Taça.
- Este pack apenas pode ser adquirido por quem já tem seguro da FPC.
Em caso de acidente durante uma das etapas/provas terá de ser este seguro, o da
Federação Portuguesa de Ciclismo, que terá de ser ativado.
- Brindes de participação em cada etapa/prova da Taça Academia Joaquim
Socimaster

Benefícios:
- Sem filas
- Os sete frontais entregues no início da Taça
- Brindes em todas as etapas/provas
- Melhor preço total.
Notas PACK 2:
A) Nesta opção, Pack2, o pagamento terá que ser feito de uma só vez.
A data limite para se inscrever com o respetivo pagamento confirmado é dia 2 de
Abril. Sem o valor correspondente à inscrição pago e confirmado até dia 2 de
Abril, a inscrição será considerada nula e eliminada.
B) Os cartões da Federação Protuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta
(FPCUB) não são válidos.
C) Os Federados pela Federação Portuguesa de Ciclismo têm que seguir as regras a
que ficam sujeitos nas competições da Federação, inscrição com o mesmo nome e
nome de equipa que está inscrito na Federação Portuguesa de Ciclismo para as
competições.
D) No caso do CPT Ciclismo Para Todos, podem inscrever-se com o nome de outra
equipa, diferente da que consta no cartão da FPC.
E) Quem se inscreve nesta opção, Pack 2, opção de Federado admite e vincula, que
a sua licença da federação está válida e paga, e que qualquer acidente que tenha no
decorrer de qualquer uma das etapas da Taça fica sujeito ao seguro próprio da FPC
Federação Portuguesa de Ciclismo quer seja o seguro de Federado Competição da
FPC quer seja o seguro CPT Ciclismo para Todos, da FPC Federação Portuguesa de
Ciclismo.
F) Nesta modalidade, Pack 2, em caso de sinistro do atleta numa das provas, deve
ser ativado o seguro da licença desportiva de federado correspondente. O atleta
sinistrado assume como válido e pago para o ano decorrente da sua inscrição na
Taça a sua licença da FPC, quer seja como Federado Competição quer seja como
CPT-Ciclismo para Todos da FPC.
Pack 3 - 11 Euros (1 etapa)
(Pagos de uma só vez)
Inclui
- Inscrição na etapa/prova que está a decorrer
- Seguro de atleta da etapa/prova que está a decorrer
- Frontal etapa/prova que está a decorrer
- Brindes de participação da etapa/prova que está a decorrer da Taça Joaquim
Agostinho Socimaster.
Benefícios:
- Brinde da etapa/prova inscrito.
A data limite para se inscrever neste Pack com o respetivo pagamento
confirmado é na segunda-feira antes do dia de cada etapa/prova. Sem o valor

correspondente à inscrição pago e confirmado até segunda-feira antes do dia de
cada etapa/prova, a inscrição será considerada nula e eliminada.
Notas PACK 3
A) No pack 3 existe um acréscimo de 2 euros para inscrições efetuadas no dia antes
ou no próprio dia da prova/etapa, ou seja passará de 11 para 13 Euros.
B) Os participantes deverão ter em atenção que os métodos de pagamento diferem
conforme o clube que está a organizar a prova. (Ex: poderá ser por referência MB ou
por transferência bancária.)
ATRIBUIÇÃO DE FRONTAIS
O número de frontal será atribuído por ordem sequencial da confirmação das
inscrições (inscrição paga).
No PACK 1 e no PACK 2 o número será único em todas as provas da Taça.
PAGAMENTO
Os atletas inscritos recebem um e-mail contendo os elementos referentes à sua
inscrição e os dados para pagamento da mesma.
3 - Calendário
A Taça Joaquim Agostinho Socimaster 2018 é composta por sete (7) provas a realizar
nas seguintes datas e locais:
- 8 de Abril - Saloios BTT, Arneiros, Ventosa
- 22 de Abril - Montejunto Bike Day, Cadaval
- 6 de Maio - Maratona Joaquim Agostinho, Silveira
- 20 De Maio - Maratona Sobral Monte Agraço, Sobral de Monte Agraço
- 3 de Junho - Maratona BTT Maxial, Maxial
- 24 de Junho – Maratona Trilhos da Lobagueira, Encarnação
- 2 de Setembro - Mafra 80, Associação Clube Mafra BTT, Mafra
3.1- As provas estão sujeitas a alterações. Em caso de anulação ou de adiamento de
algumas das provas/etapas, a responsabilidade é da organização da mesma.
3.2- Em caso de cancelamento de uma das provas, os artigos referentes à
classificação mantem-se ativos, sendo retirada apenas a classificação da referida
prova.
3.3- Em caso de cancelamento de uma das provas, será sujeito a confirmação da
realização de uma nova prova, em data a estipular.
4 – Classificações
4.1 - Classificações Individuais
4.1.2 -Tabela Classificativa
Em cada prova terá uma classificação geral e uma por categoria/escalão de atletas,

nas duas vertentes Maratonas e Meias Maratonas com as seguintes pontuações:
1º - 300 pontos
2º - 250 pontos
3º - 200 pontos
4º - 180 pontos
5º - 160 pontos
6º - 140 pontos
7º - 130 pontos
8º - 120 pontos
9º - 110 pontos
10º - 100 pontos
11º - 95 pontos
12º - 90 pontos
13º - 85 pontos
14º - 80 pontos
15º - 75 pontos
16º - 70 pontos
17º - 65 pontos
18º - 60 pontos
19º - 55 pontos
20º - 50 pontos
21º - 45 pontos
22º - 40 pontos
23º - 35 pontos
24º - 30 pontos
25º - 28 pontos
26º - 26 pontos
27º - 24 pontos
28º - 22 pontos
29º - 20 pontos
30º - 18 pontos
31º - 16 pontos
32º - 14 pontos
33º - 12 pontos
34º - 10 pontos
35º - 5 pontos
DNS, DNF, DSQ*
*DNS - Não Partiu | DNF - Não Terminou | DSQ - Desqualificado
Conta para a classificação da Taça as distâncias Meias Maratonas (de 30 km a 45km)
e as Maratonas (de 60 km a 80 km) de cada prova, ou seja, os inscritos na Taça
poderão optar na sua inscrição qual a distância Meias Maratonas ou Maratonas que
pretendem competir nas 7 provas e terão de alinhar e competir sempre na mesma
distância para a qual se inscreveram, Meias Maratonas ou Maratonas.
As distâncias e percursos para as Maratonas e Meia Maratonas, são da
responsabilidade e livre escolha de cada Organização.
4.1.3 –Desempates nas classificações Individuais

Em caso de empate individual entre atletas (Escalão ou Geral), será seguido pelos
seguintes critérios de desempate:
1º- Ganha o atleta com mais pontos obtidos pelo somatório das 5 melhores
classificações conquistadas nas provas/etapas integradas na Taça;
2º- Ganha o atleta que participou e terminou (qualificado) o maior número de
provas/etapas pertencentes à Taça;
3º- Ganha o atleta com maior número de primeiros lugares, segundos lugares,
terceiros lugares e assim sucessivamente no conjunto das 5 melhores
provas/etapas pontuáveis da Taça;
4º- Ganha o atleta mais velho.
Na interpretação dos critérios de desempate em caso de dúvidas, valerá sempre a
interpretação final da Comissão Organizadora da Taça constituída por 1 elemento de
cada grupo organizador, decisão essa vinculativa.
4.2 - Classificação por equipas
4.2.1 – Haverá classificações por equipas apenas para quem se inscreve no PACK 1 e
PACK 2, e devem os atletas da equipa que pretende estar nesta classificação por
equipa escrever corretamente e da mesma forma o nome/designação da equipa,
quando fazem a sua inscrição. Sem o nome corretamente preenchido e igual em
todos os atletas que façam parte dessa equipa, a Taça JÁ não se responsabiliza por
eventuais erros nestas classificações.
4.2.1 - Haverá uma Classificação Geral por equipas em cada etapa da TJA, publicada
no site das classificações, mas apenas haverá prémio e pódio para as equipas
vencedoras no ranking final da Taça JA, ou seja na última etapa.
4.2.2 - A Classificação por equipas em cada etapa será estabelecida com base nos
três melhores resultados individuais obtidos nos vários escalões, dos dois tipos de
percursos (maratonas e meias maratonas) e por cada prova/etapa.
4.2.3 – Só irão ser consideradas equipas com mais de 5 elementos (quer estejam uns
atletas nas maratonas quer outros nas meias maratonas).
4.2.4 – Os atletas têm que estar inscritos com o mesmo nome de equipa quando
fazem a sua inscrição na Taça, qualquer que seja o tipo de inscrição Pack 1 ou Pack
2, e qualquer que seja o seu escalão ou tipo de percurso.
Os Atletas que não tenham os mesmo nome de equipa quando fazem a inscrição,
nem a organização da TJA, nem a organização de qualquer dos grupos que
organizam as etapas, e nem a empresa que gere as cronometragens e
classificações se responsabiliza pelas incorretas classificações.
4.2.5 – Na tabela das classificações por equipas a pontuação usada é a mesma das
classificações individuais.
1º - 300 pontos
2º - 250 pontos
3º - 200 pontos
e por aí fora, até ao 35º lugar.

Exemplo:
Numa Etapa a classificação da Equipa “X”, com mínimo 5 atletas, tiveram as
seguintes classificações:
1º lugar Maratonas Elites – 300 pontos
3º lugar Maratonas Masters D – 200 pontos
5º lugar Meias Maratonas Masters A – 160 pontos
8º lugar Meias Maratonas SUB-20 Masculinos – 120 pontos
4ª lugar Meias Maratonas Elites Femininas – 180 pontos
Pontuação na Etapa da equipa “X” – 680 pontos
Contam os 3 melhores resultados da equipa.
4.2.6 – Desempates
Em caso de empate nas classificações por equipas, serão usados os seguintes
critérios de desempate:
1º vence a equipa que tiver participantes em mais escalões, e que tenham pontuado;
2º equipa com maior número de primeiros lugares dos seus atletas;
3º maior número de segundos lugares;
3º maior número de terceiros lugares.
Se o empate persistir, utiliza-se o critério da equipa com mais elementos com
pontos nos escalões por esta ordem, Masters D, Sub-20, Masters C, Elites Femininos,
Masters Femininos, Masters B, Masters A, Elites.
Na interpretação dos critérios de desempate em caso de dúvidas, valerá sempre a
interpretação final da Comissão Organizadora da Taça constituída por 1 elemento de
cada grupo organizador, decisão essa vinculativa.
Prémios
É obrigatória a presença dos 3 primeiros classificados de cada escalão e cada tipo
de percurso na cerimónia protocolar, em qualquer uma das 7 etapas, a sua ausência
implicará a perda dos pontos conquistados na prova em causa, salvo situações
devidamente justificadas.
Atribuição de prémios de vencedores para as Gerais Maratona e Meia Maratona por
cada etapa/prova.
Atribuição de prémios de vencedores por Escalões Maratona e Meia Maratona por
cada etapa/prova.
A cada atleta que terminar a Taça em primeiro lugar, na geral ou nos diversos
escalões, será atribuído um troféu com referência à posição.
Atribuição de prémios finais após as 7 etapas/provas para os campeões vencedores
das Gerais Maratona e Meia Maratona.
Atribuição de prémios finais após as 7 etapas/provas para os campeões vencedores

por Escalão das Maratonas e Meia Maratonas.
A classificação final geral e por escalão de cada atleta será estabelecida pelo
somatório dos seus cinco melhores resultados obtidos.
Os prémios finais serão entregues na última prova do calendário.
A classificação será atribuída e gerida pela Comissão Organizadora da Taça em
conjunto com a empresa de Controlo de Tempos e Classificações.
No final da Taça Joaquim Agostinho Socimaster será entregue uma camisola ao
vencedor de cada categoria. Esta camisola deverá ser usada na época desportiva de
seguinte apenas nas provas da Taça Academia Joaquim Agostinho, na condição do
atleta participar no evento como vencedor do seu escalão no ano anterior.
Os escalões para classificação são constituídos da seguinte forma:
Percurso Maratona
MASCULINOS
- Elites – até aos 29 anos
- Masters A - Dos 30 aos 39 anos
- Masters B - Dos 40 zaos 49 anos
- Masters C - Dos 50 aos 59 anos (Inscritos mínimos para realização deste escalão 5
atletas)
- Master D - Mais de 60 anos (Inscritos mínimos para realização deste escalão 5
atletas)
FEMININOS
- Elites Femininas - até aos 29 anos (Inscritas mínimos para realização, 3 atletas)
- Masters Femininas - Mais de 30 anos (Inscritas mínimos para realização, 3 atletas)
Percurso Meia Maratona
MASCULINOS
- Sub 20 ( se fizer 20 a durante este ano será colocado no escalão elite)
- Elites - dos 23 anos aos 29 anos
- Masters A - Dos 30 aos 39 anos
- Masters B - Dos 40 aos 49 anos
- Masters C - Dos 50 aos 59 anos (Inscritos mínimos para realização deste escalão 5
atletas)
- Master D - Mais de 60 anos (Inscritos mínimos para realização deste escalão 5
atletas)
FEMININOS
- Elites Femininas - 18 anos aos 29 anos (Inscritos mínimos para realização, 3 atletas)
- Masters Femininas – Mais de 30 anos (Inscritos mínimos para realização, 3 atletas)
NOTAS sobre Escalões:
- Nos casos dos escalões que não se atinja os mínimos de atletas por escalão, o
atleta será enquadrado no escalão anterior, o atleta poderá ainda numa situação
desta alterar o tipo de percurso (Maratonas/Meias Maratonas), ou em último caso
pedir a devolução do valor da inscrição, deste que dentro de um prazo razoável.
- Qualquer Atleta poderá requisitar ainda ser colocado no Escalão de Elites.
Ex: Atleta Escalão Master A, pode pedir para ser colocado em Elites, mas não pode
pedir para ser colocado em Masters B.

- Por defeito o Escalão que o Atleta é colocado é no Escalão do Ano em que nasceu,
a data e mês não contam.
Ex1: Atleta faça 40 anos no dia 1 janeiro ou 31 dezembro de 2018 é do Escalão
Masters B (40 a 49 anos).
Ex2: Atleta que faça 23 anos este ano Escalão Elite
As Classificações Gerais incluem os atletas de todos os PACK’s.
Existirão duas Classificações Gerais Individuais da Taça, Maratona e Meia Maratona.
Ou seja todos os participantes de uma etapa/prova contam para classificação geral
e podem ser vencedores quer da etapa, quer da Geral final de Campeão Maratona
ou Campeão Meia Maratona.
Caso tenha menos de 18 anos terá de imprimir e preencher o termo de
responsabilidade, que se encontra no fim deste regulamento para download, e
depois de devidamente preenchido e assinado pelo representante legal ou tutor,
juntamente com uma fotocópia do seu cartão do cidadão e do seu representante
legal ou tutor, e entregar na morada seguinte:
Av. Gen. Humberto Delgado 24B, 2560-272 Torres Vedras
Só com este termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado, o
menor poderá ter classificação e participar.
5 - Os Percursos
A) – Nos dois percurso quer seja Maratona, quer seja Meia Maratona os participantes
devem ter atenção redobrada na sinalização colocada ao longo dos do percursos,
(fitas de sinalização, setas identificadas, sinais de informação e de perigo, etc.). Em
determinados pontos destes percursos, estarão elementos da organização
identificados, com o objetivo de retificarem /avisarem, se necessário a marcação e
perigo do percurso e socorrerem algum eventual acidentado.
B) – A organização reserva-se no direito a alterar o percurso, à última da hora, caso
necessário.
C) – A parte inicial dos percursos poderá ser comum à Maratona e Meia Maratona.
No local de separação haverá sinalização com a indicação da direção de cada
percurso.
D) - Tempos Limites de Passagem. Serão divulgados atempadamente por cada
organização de cada etapa, os horários limite de passagem do último atleta na
divisão dos percursos, para ficar classificado. Ou seja, o tempo máximo que cada
atleta poderá fazer desde a partida, até à divisão dos percursos.
Poderá haver também hora limite de passagem do último atleta no último Ponto de
Controlo, para ficar classificado. Ou seja o tempo máximo que cada atleta poderá
fazer desde a partida, até ao último Ponto de Controlo. Se passar nestes locais foram
do tempo máximo estipulado, será desclassificado.
Esta divulgação será feita ou no facebook, ou no site ou regulamento de cada
organização etapa.
6 - Os Frontais/Identificadores de cada participante
A) – O frontal de cada etapa/prova da Taça, é fornecido pela organização da

etapa/prova a decorrer, ou no caso dos PACKS 1 e 2 serão entregues logo na
primeira prova/etapa os 7 frontais.
B) – O frontal do PACK3 (etapa a etapa), deverá ser levantado nos respetivos
secretariados, nos dias a anunciar por cada prova/etapa.
C) - No caso dos PACKS 1 e 2 (7 etapas), o levantamento será na Av. Gen. Humberto
Delgado 24B, 2560-272 Torres Vedras, em datas a anunciar, e no dia da primeira
etapa/prova no secretariado da organização, e no dia de cada uma das
etapas/provas.
D) - Os frontais deveram estar sempre visíveis na parte dianteira da bicicleta;
7 - Segurança e Meio Ambiente
A) – É obrigatório o uso de capacete rígido afivelado em toda a extensão dos
percursos. Sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumpram
esta regra.
B) – Serão disponibilizados números de contactos de telemóvel (S.O.S) dos
elementos da organização, indicados no Frontal/Identificadores de cada
participante;
C) – Todos os participantes devem respeitar as regras de circulação de trânsito na
via pública, previsto no código da Estrada;
D) – Devem ter em especial atenção, os cruzamentos e travessia de estradas
principais e secundárias, e devem circular o mais à direita possível;
E) – Os participantes que não sigam montados na bicicleta deverão deslocar-se
junto da berma do caminho e, em passagens estreitas, dar passagem quando se
aproximar um atleta mais rápido.
F) – Não devem danificar o meio ambiente. Não devem deixar lixo espalhado pelo
percurso. Sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumpram
esta regra, se vistos a deitar lixo durante o percurso por algum elemento da
organização da TJA ou da etapa/prova a decorrer.
8 - Abastecimentos
A) – Irão existir zonas de abastecimento: (sólidos e líquidos);
Maratona - 2 - duas zonas de abastecimento
Meia Maratona - 1 - uma zona de abastecimento
9- Seguros
A) – Todos os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais
(PACK1 e PACK 3), com o mínimo de condições obrigatórios por lei.
B) - Os inscritos no PACK 2, Federados e CPT (ciclismo para todos), terão que ativar o
seu seguro da FPC, ou ter a sua licença paga.
B) – Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer do percurso será
da responsabilidade dos participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo
seguro, obrigatório por lei. As coberturas deste seguro funcionam apenas em caso
de acidente.
Nota:
Todos os participantes, do PACK 1 e PACK3 sem exceção, inscritos nas 7
etapas/provas da Taça Joaquim Agostinho Socimaster, estão cobertos por um
seguro de acidentes pessoais. No entanto é da responsabilidade dos sinistrados o
pagamento das taxas de tratamento, e franquias.
No caso dos Atletas Federados que se inscrevem no PACK 2 o seguro é o seu
seguro de Federado que terá que ser ativado.

Assim todos os atletas que se desloquem ao Hospital devem fazer o pagamento
dos tratamentos, devendo depois e sob sua responsabilidade apresentar as
despesas de tratamento à Companhia Seguradora, de forma a serem ressarcidos
dos valores pagos. Este pack 2 é para quem já tem seguro da FPC, em caso de
acidente terá que ativar o seguro da federação.
Se a licença não estiver ativa a responsabilidade é totalmente do atleta.
10 – Diversos
O atleta que faça uso de bicicletas elétricas ou com mecanismos de motores
auxiliares, poderá fazer as provas, mas será desqualificado, e não terá classificações,
nem tempos, em qualquer uma das etapas.
Os Diretores da Prova, Diretores de Percurso, a Cronometragem, os Controladores e
Indicadores de Percurso, de Zona de Separação, de Controlo de Passagem e de
Picagem são “Juízes das Etapas e Percursos” pelo que as suas decisões são
inquestionáveis, e terão que ser respeitadas.
Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como dos seus
patrocinadores e parceiros, de nenhum objeto perdido ou extraviado no decorrer de
todo o evento.
11 - Reclamações/Protestos
Qualquer tipo de reclamação e/ou protesto, deverá ser feita após cada
etapa num prazo máximo de 7 dias a contar do dia da etapa, por escrito e
enviada ao cuidado da Comissão Organizadora da Taça,
para o endereço de e-mail: tacajoaquimagostinho@gmail.com.
12 - Vertente Social
Esta Taça tem também uma vertente de divulgação e consciencialização do que é a
doença Esclerose Múltipla, através da SPEM Sociedade Portuguesa de Esclerose
Múltipla, tentando assim alertar e divulgar esta doença.
Pretende-se assim mostrar que, o Ciclismo e o BTT, podem ajudar na vertente do
equilíbrio e na parte psicológica as pessoas que sofrem desta doença, acabando-se
com o mito de que o desporto é prejudicial a pessoas que sofrem desta doença.
13 - Notas Importantes
A inscrição e participação nesta Taça pressupõe a aceitação incondicional das
normas acima referidas, tendo a perfeita consciência dos seus atos.
Todos os casos omissos neste regulamento serão decididos pela organização, a
qual será soberana nas suas decisões.
A organização reserva o direito de alterar o presente regulamento, sem que para
isso tenha que prestar qualquer aviso prévio, que dentro do possível essas
alterações serão publicadas no site e facebook.
Imagem, Vídeos e Redes Sociais
Os atletas inscritos na Taça Joaquim Agostinho Socimaster são livres de tirar
fotografias e fazer vídeos do evento, partilhar e divulgar, quer em sites, redes sociais
ou afins.

A organização, respetivos patrocinadores e entidades que colaboram nas
etapas/provas e Taça Joaquim Agostinho Socimaster, reservam-se o direito de
também utilizar livremente, em todos os países e em qualquer meio ou suporte as
imagens conseguidas, nestas etapas/provas da Taça Joaquim Agostinho
Socimaster, sejam de atletas ou grupos de atletas, em prova ou não.
As provas/etapas poderão ser gravadas em vídeo e/ou fotografada pelas
organizações e comunicação social para posterior divulgação. Os atletas inscritos na
Taça Joaquim Agostinho Socimaster que tiverem alguma restrição quanto ao uso da
sua imagem deverão notificar a organização da etapa/prova, e a Taça Joaquim
Agostinho Socimaster com antecipação por escrito, por e-mail.
Caso contrário, estarão automaticamente a autorizar o uso da sua imagem em
qualquer tempo, sem termo e sem qualquer compensação financeira.
Todos os interessados devem manter- se atualizados em:
Website:
tacajoaquimagostinho.pt
Ou Facebook da Taça:
facebook.com/tacajoaquimagostinho

TERMO DE RESPONSABILIDADE BTT
TAÇA ACADEMIA JOAQUIM AGOSTINHO

Se fores menor de 18 anos terás de imprimir e preencher a
página 2 deste termo de responsabilidade.
Deverá estar totalmente preenchido e assinado pelo teu
representante legal.
Ser anexado uma fotocópia do teu cartão do cidadão.
Uma fotocópia do teu representante legal.
Entregas na morada seguinte:
Av. Gen. Humberto Delgado 24B, 2560-272 Torres Vedras
ou
por e-mail:
para tacajoaquimagostinho@gmail.com

ANEXAR AS FOTOCÓPIAS DO BI/CC DO REPRESENTANTE LEGAL E DO MENOR

TERMO DE RESPONSABILIDADE BTT
TAÇA ACADEMIA JOAQUIM AGOSTINHO
(Participação de menor nas provas)
Eu,__________________________________________________________
(nome do representante legal do menor),

com o BI/C.C. Nº_____________________________________________
confirmo, na qualidade de representante legal do menor
_______________________________________________________________
(nome do menor)

com o BI/C.C. Nº ______________________________________________
que o meu educando não tem quaisquer contra-indicações para a
prática da atividade de ciclismo, vertente BTT e autorizo a inscrição e
participação na Taça de BTT Joaquim Agostinho Socimaster 2018,
a realizar de dia 8 de Abril de 2018 a 2 de Setembro de 2018, segundo
todas as normas descritas no regulamento.
(nos termos da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, Lei nº 5/07)
____ de _______________ de 2018

_______________________________________________
Assinatura do Representante Legal
(Assinatura conforme Documento de Identidade, do Encarregado de
Educação/Tutor Legal/Representante Legal do Menor)

ANEXAR AS FOTOCÓPIAS
DO BI/CC DO REPRESENTANTE LEGAL E DO MENOR

