
2. As inscrições deverão ser efetuadas através do email partilha.aventura@gmail.com e nº de 
telemóvel 960054008 tendo o custo de 10,00€, no prazos entre 15 de Setembro e 26 de 
Outubro. 

 
 
 

Regulamento 
 

DOWNHILL URBANO – CASTELO BRANCO 30/10/2022 
 
 

APRESENTAÇÃO 

O Downhill Urbano, ou DHU como é mais conhecido, é uma variante do Downhill em 
meio urbano, dentro de cidades. Com obstáculos naturais e artificiais estas provas tem 
rampas muros escadas parques entre outros obstáculos. O espetáculo neste tipo de 
corrida é garantido, e o público presente em grande número interage dando muita ação 
e emoção ao longo de toda a corrida. A prova vai ter o seu início no Castelo da Cidade 
e fim num espaço recreativo e de lazer no Centro de Castelo Branco. 

 

ORGANIZAÇÃO 

Clube de Ciclismo de Castelo Branco em parceria com a Junta de Freguesia de Castelo 
Branco. 

 

INSCRIÇÃO 

1. Poderão participar na prova atletas em representação de Clubes, Coletividades, 
organizações populares, empresas e individuais, federados ou não federados. 

 
2. As inscrições deverão ser efetuadas através do email 
clubeciclismocb@gmail.com, tendo um custo de atletas federados 10,00€ e não 
federados 15,00€, até 26 de outubro. 

 
3. Não poderão participar na prova indivíduos com idade igual ou inferior a 14 anos 
(em referência ao ano de nascimento, nascidos depois de 2007). 

4. Categorias existentes, masculinas e femininas: 
 

- Elites - Juniores - Cadetes - Veteranos 

Prevalecendo as Regras de DH do regulamento apresentado pela UVP-FPC. 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS 

1. Todos os atletas deverão ser portadores do Cartão de Cidadão, Bilhete de 
Identidade ou de outro documento de identificação. 

2. Todos os atletas deverão colocar à frente da bicicleta, devidamente acondicionado 
e visível, o frontal que lhe for entregue pela organização.



 

PROGRAMA DA CORRIDA 

Treinos livres* - 9:00h - 12:00H 

(*Obrigatório para todos os atletas fazerem pelo menos uma descida de treino, com o 
frontal colocado na bicicleta) 

 
Prova 

1ª Manga - 14:00H 

 
 

Ordenação por ordem de inscrição 

2ª Manga - 16:00H*  Ordenação efetuada após a 1.ª descida (do pior para o melhor tempo) 
 
Os atletas devem apresentar-se na pré-grelha de partida 3 minutos antes da sua hora 
de saída. 
 
*Este horário pode vir a ser alterado consoante o nº de participantes. 

 

PRÉMIOS DA CLASSIFICAÇÃO GERAL E CATEGORIAS 
 

1. Os prémios individuais a atribuir no âmbito da Classificação Geral e por 
Escalão/Categorias são os indicados abaixo: 

 
Classificação Geral Masculina                               Classificação Geral Feminina 

 
1.º - 300€ 1.º - 300€ 
2.º - 250€ 2.º - 250€ 
3.º - 200€ 3.º - 200€ 
4.º - 150€ 4.º - 150€ 
5.º - 100€ 5.º - 100€ 
6.º - 75€ 6.º - 75€ 
7.º - 50€ 7.º - 50€ 
8.º - 35€ 8.º - 35€ 
9.º - 30€ 9.º - 30€ 
10.º - 25€ 10.º - 25€ 

 
 

Categorias (Masc/Fem)  Classificação 
 
 

Cadete - 1º lugar - Troféu / 2º lugar - Medalha / 3º lugar – Medalha 
Júnior - 1º lugar - Troféu / 2º lugar - Medalha / 3º lugar – Medalha 
Elite - 1º lugar - Troféu / 2º lugar - Medalha / 3º lugar - Medalha 
Veterano/a - 1º lugar - Troféu / 2º lugar - Medalha / 3º lugar - Medalha 

 
 

CLASSIFICAÇÕES 
 

As classificações serão realizadas considerando o melhor tempo das duas mangas. 
Em caso de empate será considerada a soma dos tempos das duas mangas para 
proceder ao desempate. 
 



PERCURSO 

 

O percurso tem uma distância aproximada de 900 metros, tendo início nas muralhas do 
Castelo e terminando no centro das Docas, atravessando diversas ruas da zona 
histórica de Castelo Branco. 
 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL OBRIGATÓRIA 

Serão seguidos os critérios do Regulamento das Provas Nacionais de DownHill da 
Federação Portuguesa de Ciclismo, nomeadamente capacete integral, óculos, luvas, 
jersey de manga comprida, colete, joelheiras e cotoveleiras rígidas. 

 

TRANSPORTE 

A organização disponibilizará carrinhas de caixa aberta, para transportes dos atletas, 
do local de chegada para o início da corrida. 

 

RECLAMAÇÕES 

Eventuais reclamações no que respeita à classificação de deverão ser apresentadas no 
período de tempo entre o anúncio da respetiva classificação e a consequente entrega 
de prémios. Outro tipo de reclamações devem ser feitas até ao fecho de evento. 

 

SEGURANÇA 

Todos os participantes se encontram abrangidos por um seguro de acidentes pessoais. 
A participação no Downhill Urbano de Castelo Branco implica a aceitação deste 
regulamento por parte dos participantes. Todos os casos omissos neste regulamento 
serão analisados e decididos pela Organização, em consonância com os regulamentos 
da Federação Portuguesa de Ciclismo. 


