
Trofeu Grande Premio Sul 
 

(Em actualização) 
 
DESIGNAÇÃO EVENTO:  
Esta actividade é organizada por varias organizações do Algarve em conjunto com a Federação 
Portuguesa de Ciclismo, denominado pelo Troféu Grande Premio do Sul e será efectuada nos 
dias: 
5 Outubro 2019 – Silves 
1 Novembro 2019 – S.Brás de Alportel 
8 Dezembro 2019 – Loulé 
A distância poderá variar entre 35Km e 50Km em cada uma das etapas, sendo esta apenas 
guiada por GPS. 
Nos dias anteriores ao evento será enviado por e-mail os percursos para quem se inscreveu 
para essa etapa, sendo enviado o track em cada etapa. 

 
Secretariado: 
7:00 – 8:00 –Entrega de Dorsais 
8:45 - Briefing com os participantes 
9h00 – partida da primeira serie 
11:30 - hora prevista para a chegada dos primeiros Atletas 
13:00 - Entrega dos prémios para os vencedores 
 
Local de partida/chegada – A divulgar em cada etapa 
Local de Banhos: – A divulgar em cada etapa 
 

REGULAMENTO  
1. O Troféu Grande Premio Sul é uma prova de BTT, que pode ser disputada em vários escalões 
( ver escalões em anexo), guiada por GPS com uma extensão variável de etapa para etapa. 
2. O percurso de cada etapa terá 5 horas como limite. 
3. O percurso será maioritariamente composto por caminhos, trilhos, veredas e estradas 
florestais não asfaltadas, porém haverá uma pequena extensão de asfalto. 
4. O percurso não está marcado no chão, nem balizado com fitas ou setas, apenas poderá ter 
algumas placas de aviso em zonas mais perigosas. 
5. O percurso não está fechado para a prova e decorrerá por trilhos, caminhos rurais e 
estradas, estando aberto à passagem de outro tipo de veículos, pelo que todos os 
participantes devem respeitar as regras de circulação em vias públicas, tendo especial atenção 
no cruzamento de algumas vias principais. Todos os acidentes que ocorram durante o trajecto, 
entre atletas em prova ou com terceiros, serão tratados como acidente de viação, sendo 
resolvidos como tal e pelas leis das regras de trânsito. Os intervenientes assumem a 
responsabilidade dos prejuízos dos danos materiais ou corporais causados, excluindo a 
organização de qualquer responsabilidade. 
6. É obrigatório entregar o termo de responsabilidade no início de cada etapa no secretariado. 
7. Os participantes devem cumprir as regras de trânsito, respeitar áreas agrícolas e 
propriedades privadas sob pena de terem de assumir responsabilidades pelos eventuais danos 
e possíveis indemnizações resultantes do seu incumprimento. 
8. Haverá grupos de idades no escalão solo, não existindo no escalão de duplas ou Corporate. 
9. O sistema de pontos em cada etapa serão atribuidos á geral e desse somatório de pontos 
será retirado no final a classificação de cada classe. A prova é disputada simultaneamente por 



todos os concorrentes que competem entre si com o objectivo de a completar no menor 
tempo possível. 
10. A idade mínima de participação são 18 anos. 
11. Haverá varias boxes de partida, saindo com a diferença de 3-5 minutos entre cada uma 
delas. 
12. É obrigatório o uso do capacete devidamente colocado durante todo o percurso. 
13. Não será permitida a entrada no local da partida a quem não apresentar capacete. 
14. O percurso está aberto à circulação de outros veículos pelo que todos os participantes 
deverão obrigatoriamente respeitar as regras de trânsito, sendo que a organização não pode 
ser responsabilizada por quaisquer danos quer física quer matérias no decorrer do evento. 
15. O participante ao inscrever-se assume que reúne as condições físicas e psicológicas para 
participar neste evento. 
16. Recomendamos o uso de vestuário apropriado e que se faça acompanhar de um 
reservatório com água. 
17. Aconselhamos muita atenção às placas de prudência e placas sinalizadoras de perigo, caso 
sejam apresentadas quem digitalmente no aparelho de navegação quem no local.  
18. O uso de Gps é de uso obrigatório, pois o percurso será sempre por navegação de GPS.  
19. 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.  
20. Os atletas que se preparem para ultrapassar outro atleta deverão dar indicação vocal da 
sua passagem, indicando o lado pelo qual passam (Direita, Esquerda, Meio). O atleta que 
ultrapassa deverá ter os necessários cuidados para não provocar acidentes. Qualquer acidente 
ou incidente que ocorra durante o decorrer do percurso é da responsabilidade dos 
participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. As coberturas deste seguro 
funcionam apenas em caso de acidente. 
21. A organização e os seus parceiros não são obrigados a carregar no dia os trak’s no GPS dos 
participantes, tendo esses de os carregar com antecedência no seu dispositivo de navegação. 
22. O Frontal identificador do atleta será sempre om mesmo durante todo o troféu, sendo o 
atleta responsável por este, a substituição do mesmo por parte da organização tem um custo 
agravado de 10€ para o participante. 
 
 

Premios: 
Por etapa haverá prêmios para os primeiros 3 classificados dos seguintes escalões: 
Masculinos Solo Geral: 1º, 2ª e 3ª 
Femininos Solo Geral: 1º, 2ª e 3ª 
Dupla Masculino Geral: 1º, 2ª e 3ª 
Dupla Mista Geral: 1º, 2ª e 3ª 
E-bike Geral: 1º, 2º e 3º 
Corporate Geral: 1º, 2ª e 3ª 
 
No final do troféu haverá premios para os primeiros 3 classificados dos seguintes escalões: 
Masculinos Solo Menos 30 anos: 1º, 2ª e 3ª 
Masculinos Solo 31-40 anos: 1º, 2ª e 3ª 
Masculinos Solo Mais de 41 anos: 1º, 2ª e 3ª 
Femininos Solo Menos 30 anos: 1º, 2ª e 3ª 
Femininos Solo 31-40 anos: 1º, 2ª e 3ª 
Femininos Solo Mais de 41 anos: 1º, 2ª e 3ª 
Dupla Masculino Geral: 1º, 2ª e 3ª 
Dupla Mista Geral: 1º, 2ª e 3ª 



E-bike Geral: 1º, 2º e 3º 
As equipas não podem ser mudadas durante o trofeu, caso isso aconteca, os atletas perdem os 
pontos já obtidos nas etapas anetriores. 
 

Sistema de pontuação: 
5 pontos de presença em cada etapa. 
 
Pontos inversos ao lugar (ex: são 100 atletas, o 1º atletas pontua 100 pontos se acaberem os 
100 atletas o ultimo tem 1 ponto). 
 
Em caso de desistência os pontos para os desistentes também contam(ex: são 100 atletas á 
partida e desistem 20 atletas, todos os atletas desistentes tem 20 pontos, sendo premiado 
quem esta na corrida, mesmo com azares). 
 
Os 3º primeiros da geral de cada etapa pontuam mais: 
1º – 5 pontos 
2º - 3 pontos 
3º - 1 ponto 
 

INSCRIÇÕES: 

O valor por etapa é de 10€, com direito a participar no evento, pequeno reforço alimentar no 
final, Frontal, Track GPS, Tempo de corrida, lavagem de bicicletas e local para banhos. 
Caso o atletas se inscreva logo nas 3 etapas, terá um desconto de 20% no valor da inscrição de 
todo o circuito. 
Na primeira e ultima etapa, haverá tambem um almoço convivio com um valor pago há parte, 
sendo esta a quando a entrega de premios do evento. 

 
CASOS OMISSOS  
Os casos omissos deste regulamento serão analisados e decididos pela organização. 


