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TROFÉU RAMPA DA MATRIZ 2019 
REGULAMENTO GERAL  

 
1 – INTRODUÇÃO 
1.1 – O Troféu Rampa da Matriz é um troféu organizado pela 
Delegação do Faial da Associação de Ciclismo dos Açores – ACA, em 
parceria com a Junta de Freguesia da Matriz, e consta de uma prova 
única. Disputa-se em conformidade com o presente regulamento. 
1.2 – Destina-se a todos os atletas federados e não federados, que 
queiram participar em bicicleta de BTT ou de Estrada. 
1.3 – Disputa-se no dia 02 de Novembro de 2019, na Rua Eduardo 
Bulcão e Rua de Sant’Ana, na ilha do Faial. 
1.4 – Consiste numa prova de explosão e por tempos, em declive 
acentuado, efectuada na Rua Eduardo Bulcão e Rua de Sant’Ana em 
sentido ascendente, na cidade da Horta, numa distância de 330m. 
1.5 – Esta prova terá 2 mangas e prevalecerá o melhor tempo 
atribuído ao atleta.    
 
2 – CATEGORIAS E CORRIDAS 
2.1 – Categorias OPEN 
Juvenis (a partir dos 12 anos de idade) 
Cadetes 
Juniores 
Sub23 
Elites 
Master  
 
2.2 – Corridas 
A prova de rampa está da seguinte forma: 
Manga 1 – Os atletas partem um a um com intervalos de 1 minuto. 
Manga 2 – Os atletas partem novamente um a um com intervalos de 
1 minuto, no sentido de tentarem melhorar o tempo de prova. 
 
3 – INSCRIÇÕES 
3.1 – As inscrições devem ser efetuadas para o email: 
acafaial@gmail.com, pelo TEL: 963106283, ou 
junta@freguesiamatriz.pt, até às 18 horas do dia 31 de Outubro de 
2019. No caso dos atletas de clubes, a inscrição deverá ser feita 
pelos respetivos Diretores Desportivos, enviando uma lista dos 
atletas da equipa contendo nome, nº de licença e categoria de cada 
um. No caso dos atletas individuais serão os próprios a efetuar a sua 
inscrição indicando os mesmos dados: nome, nº licença e categoria. 

 
3.1.1 – As inscrições estão isentas de qualquer taxa de inscrição.   
 
3.2 – Confirmação/Inscrições 
A confirmação das inscrições, verificação das licenças e autorizações 
por parte do Colégio de Comissários decorre no secretariado da prova. 
 
4 – ATRIBUIÇÃO DE DORSAIS E PLACAS DE BICICLETA 
4.1 – Cada atleta participará com o número de placa e dorsal entregue 
pelo organizador. Os números disponíveis serão sorteados entre os 
inscritos. 
4.2 – A ordem de chamada para a grelha de partida faz-se pela ordem 
dada pelo Colégio de Comissários. 
 
5 – CLASSIFICAÇÕES 
5.1 – Classificações individuais 
5.1.1- Será efetuada uma classificação por categoria em cada prova. 
5.1.2 – Sub23, Elites e Masters competem pela classificação geral. 
5.1.3 – Juvenis, Cadetes, Juniores têm classificação própria e por 
categorias.  
5.1.4- No final da prova, serão atribuídos troféus aos 3 primeiros 
classificados de cada categoria. 
5.1.5- A participação nas cerimónias protocolares é obrigatória. Em 
caso de ausência, o atleta será desclassificado, salvo em casos 
devidamente justificados pelos atletas ou pelos diretores desportivos 
das equipas, e aceites pelo presidente do colégio de comissários. 
 

 
6 – Penalizações/Disciplina 
No caso de falsas partidas o atleta é penalizado em 30 seg. e no caso 
de outras irregularidades durante o percurso fica ao critério dos 
comissários de avaliar a situação. 
 
7 - CASOS OMISSOS 
Qualquer alteração a este Regulamento será sempre precedida de 
Aditamento por escrito e entregue dentro dos prazos regulamentares 
(até ao fecho das inscrições) e ou divulgado on-line em www.aca.pt. 
 
 

 
 
 

PARTICULARIDADES DA PROVA 
 
 

Prova: 
Denominação: Troféu Rampa da Matriz - 2019 

Distância do circuito: 330 m. 
Descrição do percurso: Será efetuada em calçada portuguesa na Rua Eduardo Bulcão e em asfalto na 
Rua de Sant’Ana, ambas em sentido ascendente. 

Organização: 
Associação de Ciclismo dos Açores – ACA (Delegação do Faial) 
Morada: Pavilhão Sidónio Serpa, Rua da Juventude s/n, 9500-211 Ponta Delgada 
E-mail: aca.acores@gmail.com 

Site: www.aca.pt 
 
Secretariado: 
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O secretariado realiza-se junto à zona de largada do circuito: 
- No dia 02 de Novembro entre as 13h00 e as 14h15 (preferencialmente); 
 
Horário da prova: 

A chamada para a grelha de partida será efetuada 10 minutos antes da hora de largada da corrida, ou 
seja pelas 14h20. 
Corrida – Dia 02 das 14h30 às 16h30 
A Manga 2 inicia quando finalizar o último atleta em prova da Manga 1. 
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