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26º CLÁSSICA DA PRIMAVERA ELITES/SUB-23  

                                    Taça Jogos Santa Casa – 12 de março de 2023 

 

REGULAMENTO PARTICULAR 

ARTIGO 1. ORGANIZAÇÃO 

A prova 26º CLASSICA DA PRIMAVERA – Taça Jogos Santa Casa ELITES/SUB-23, organizada pela 
Associação de Ciclismo do Porto em Colaboração com o C.D.C. Navais, de acordo com os regulamentos 
da UVP - Federação Portuguesa de Ciclismo. Disputa-se no dia 12 de março de 2023, sendo pontuável para 
a Taça de Portugal de 2023. 

 
ARTIGO 2. TIPO DE PROVA 

A prova está inscrita no calendário Nacional na classe 12 e é reservada a corredores das categorias 

Elite/Sub23. 

 
ARTIGO 3. PARTICIPAÇÃO 

De acordo com o Regulamento UCI, a prova é aberta às seguintes equipas: Equipa Continental Profissional, 

Equipas Continentais e Equipas de Clube, o número de corredores por equipa é limitado a um mínimo de 

5 e um máximo de 7. 

Excecionalmente os corredores Sub23/Elites com licença na FPC que representem uma equipa estrangeira 

podem participar sem cumprimento do mínimo de corredores por equipa.  

 
INSCRIÇÕES 
https://www.fpciclismo.pt 

 

 
ARTIGO 4. SECRETARIADO 
O secretariado de partida realiza-se no dia 12/03/2023 a partir das 09:00 h no Estádio do Varzim, bancada 
Sul. A confirmação de participantes decorre no dia 12/03/2023 das 09:00 às 10:00 no secretariado. 
 
. A reunião dos diretores desportivos, organizada de acordo com o artigo 1.2.087 do regulamento, 
na presença dos membros do Colégio de Comissários, realiza-se às 10h00 no local do secretariado. 
 
 
ARTIGO 5. RÁDIO-VOLTA 

As informações da corrida são transmitidas na frequência a indicar na reunião. 

 

 
ARTIGO 6. ASSISTÊNCIA TECNICA NEUTRA 

O serviço de assistência técnica neutra é assegurado por 2 carros de apoio neutro. 

 

 
ARTIGO 7. PERCENTAGEM DE FECHO DE CONTROLO 

Todo o corredor que chegue com um atraso 5% superior ao tempo do vencedor não é 

classificado. 

Em circunstâncias excecionais, a percentagem pode ser aumentada pelo Colégio de comissários, depois de 

consultar o Organizador. 

 

 

https://www.fpciclismo.pt/prova-inscrever/25-classica-da-primavera-1-inscrever


 

 

 

 
 
ARTIGO 8. CLASSIFICAÇÕES 
São estabelecidas as seguintes classificações: 

1) Classificação Individual por Tempos 

2) Classificação da Montanha 

3) Classificação das Metas Volantes 

4) Classificação da Juventude/Melhor Sub23 
5) Classificação por Equipas 
 
1) Classificação Individual  
A classificação será estabelecida de acordo com a ordem de passagem na linha de Meta.  
Todos os corredores de um mesmo pelotão são creditados com o mesmo tempo.  
Se na chegada se verificar que vários corredores são classificados ex-áqueo, será atribuída a cada um a 
pontuação correspondente ao primeiro lugar onde se inicia o ex-áqueo e os corredores serão ordenados 
pela ordem de inscrição na prova.  
 
2) Classificação da Montanha  
A Classificação obtém-se através da soma dos pontos obtidos no conjunto das contagens do prémio de 
montanha pontuáveis para esta classificação.  
É atribuída a seguinte pontuação em cada uma das Metas de Montanha:  
5, 3 e 1 pontos aos 3 primeiros classificados  
Desempate:  
Maior Nº de 1º;2º;3º  
Classificação Geral  
Para beneficiar dos prémios da classificação final, o corredor deverá ter percorrido a totalidade do percurso 
da prova dentro do tempo regulamentar.  
 
3) Classificação das Metas Volantes  
A Classificação é estabelecida pela soma dos pontos obtidos nas metas pontuáveis para esta classificação.  
É atribuída a seguinte pontuação em cada uma das Metas Volantes:  
5, 3 e 1 pontos aos 3 primeiros classificados  
Desempate:  
Maior Nº de 1º;2º;3º  
Classificação Geral  
Para beneficiar dos prémios da classificação final, o corredor deverá ter percorrido a totalidade do percurso 
da prova dentro do tempo regulamentar.  
 
4) Classificação da Juventude  
A Classificação é reservada aos corredores Sub23 de acordo com a Classificação Individual por Tempos.  
 
5) Classificação por Equipas  
A classificação por equipas obtém-se somando os tempos dos três primeiros corredores de cada equipa, 
sendo melhor classificada a que obtiver menor tempo.  
Em caso de empate, beneficiará a equipa que na soma dos lugares dos três corredores totalizar menor 
número de pontos.  
Se o empate persistir, será beneficiada a equipa que tenha o corredor melhor classificado na prova.  
 
ARTIGO 9. PRÉMIOS  
São atribuídos prémios monetários de acordo com as Obrigações Financeiras da UVP-FPC.  
Os prémios serão pagos mediante apresentação de RECIBO até 30 dias após o dia da prova. 
 
 



 

 

ARTIGO 10. ANTIDOPAGEM  
O regulamento antidopagem da UVP-FPC aplica-se integralmente nesta prova.  
O controlo antidopagem realiza-se no seguinte local: Estádio do Varzim, bancada Sul  
 
 
 
ARTIGO 11. CERIMÓNIA PROTOCOLAR  
De acordo com o regulamento, os seguintes corredores devem apresentar-se na cerimónia protocolar:  
- Os 3 primeiros da prova  
- O vencedor da Classificação das Metas de Montanha  
- O vencedor da Classificação das Metas Volantes  
- O líder da Juventude  
- A equipa vencedora – (Diretor Desportivo e mínimo de 3 Corredores)  
- Primeira equipa de Clube 
 
Devem apresentar-se, regra geral, no prazo máximo de 10 minutos após a sua chegada.  
No caso de algum dos corredores chegar atrasado, deve dirigir-se imediatamente para o pódio após a sua 
chegada.  
 
ARTIGO 12. PENALIDADES  
Aplicação exclusiva da Tabela de Penalidades do Regulamento da UCI 

ARTIGO 13. ECOLOGIA 

A organização da 26ª Clássica da Primavera - Taça Jogos “Santa Casa” na salvaguarda dos bons princípios de 

proteção ambiental e de promoção do ciclismo ecológico, apela aos diversos intervenientes no evento no 

sentido a reforçar a adoção de medidas que permitam a manutenção da limpeza dos locais de partida, 

chegada e percurso da prova. Serão criadas e estarão claramente identificadas, as áreas para os ciclistas 

descartarem os bidons e os resíduos. Os mesmos 

poderão ser ainda entregues ao carro de apoio ou ao apoio neutro. 

ARTIGO 14 – Em todos os casos omissos aplica-se o Regulamento da Taça de Portugal – “Jogos Santa Casa”, 

da Federação Portuguesa de Ciclismo, e o regulamento da UCI. 

 
Local para Banhos – Estádio do Varzim, bancada Sul  
Parque das Equipas - Parque junto a Arena e estacionamento do Clube Desportivo da Póvoa 
Bombeiros - Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim  
Hospital - Centro Hospitalar Povoa de Varzim - TLF- 252 690 600 
 
 
C.D.C. Navais  
Rua do Outeiro Nº9, 4495-228 Navais 
Tlm. 939911111 – Sérgio Carvalho 
Tlm. 933960972 – Joana Barbosa  
cdcnavais.ciclismo@gmail.com 
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Resumo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Contagens                              
Metas Volantes  

7 Contagens                            
Prémio de Montanha                 

 3ª Cat. 

 

Km. 4,6  Km. 13.8 

Km. 25.1  Km. 33.5 

Km. 44.8  Km. 54 

Km.  65.3  Km. 74.5 

Km. 85.8  Km. 95 

Km. 106.3  Km. 115.5 

Km. 126.8  Km. 136 

ALTIMETRIA – ACUMULADO 

PERCURSO 2023 


