
 

ESCOLA DE CICLISMO LINCES AZURIBIKE 
 

ESCALÕES DE PARTICIPAÇÃO 

(Em conformidade com o regulamento do ciclismo de iniciação - 2020) 

Cada ciclista (masculino e feminino) realiza as provas na categoria em que está licenciado.  

A categoria de Pupilos foi integrada em conjunto com os Benjamins.  

 

Categoria (masculinos e femininos) PUPILOS E BENJAMINS 

Idade/Anos de nascimento 5 a 8 anos (2012 a 2015) 

Tipo de bicicleta 

Considerando a natureza das provas a disputar é 
autorizada a utilização de bicicletas do tipo BMX, 
Estrada e BTT, sem limitação em relação ao 
desenvolvimento máximo.  
BTT com roda de 29” não é permitida 

Provas e distâncias/duração 

- DESTREZA (Gincana): duas mangas  
As provas de Destreza (gincana) poderão integrar 
programas de educação rodoviária  
Nesta categoria a prova de Destreza não terá o 
obstáculo do elástico 

 

 

Categoria (masculinos e femininos) INICIADOS 

Idade/Anos de nascimento 9 e 10 anos (2010 e 2011) 

Tipo de bicicleta 
Nesta categoria o ciclista tem de fazer as duas 
provas com a mesma bicicleta.  
 BTT com roda de 29” não é permitida 

Provas e distâncias/duração 

- DESTREZA (Gincana)  
Regional, Inter-regional e Nacional: - PROVA XC: 
aconselhável entre 2 e 4 km em circuito com um 
máximo de 3 Km por volta. 



 

 

 

Categoria (masculinos e femininos) INFANTIS 

Idade/Anos de nascimento 11 e 12 anos (2008 e 2009) 

Tipo de bicicleta BTT com roda de 29” não é permitida 

Provas e distâncias/duração 
- PROVA XC: aconselhável entre 3 e 5 km, em 
circuito com um máximo de 3 Km por volta. 

 

 

Categoria (masculinos e femininos) JUVENIS 

Idade/Anos de nascimento 13 e 14 anos (2006 e 2007) 

Tipo de bicicleta Pode usar BTT com roda 29” 

Provas e distâncias/duração 
- PROVA XC:  
aconselhável entre 7 e 10 km (de 30 a 45 minutos), 
em circuito com um máximo de 3 Km por volta. 

 

 

 

 



PENALIZAÇÕES 

(Em conformidade com o regulamento do ciclismo de iniciação - 2020) 

 

PROVA DE DESTREZA 

Penalização Infração 
10 segundos (*) 

 
 
 
 

 

- Não respeitar a indicação das setas  
- Sair dos limites da pista - Pisar os limites da 
pista (oito e roda)  
- Derrubar ou deslocar os obstáculos a transpor 
- Colocar um pé ou dois no chão (um ou dois 
pés é uma só penalização, mas penalizar cada 
vez que acontece) 

 
(*) Penalizar o número de vezes que for cometida a falta 

 

Penalização BIDON E BANDEIRA 
20 segundos  

- O ciclista que não apanha o objeto (*) 

10 segundos 
- O ciclista que apanha o objeto, mas não o 
coloca no devido lugar 

(*) e segue para o obstáculo seguinte. 

O ciclista que tenha tido dificuldade em colocar a bandeira pode voltar atrás e tentar de novo. 
 

Penalização BIDON E BANDEIRA 
30 segundos  

- Treinar no percurso depois do início da prova 

Relegação ao último lugar na manga + 1 
minuto - Passagem deliberada ao lado de um 

obstáculo 

 
- Mesmo que um ciclista penalize num obstáculo tem que o cumprir até ao fim, exceto no caso do 

bidon e da bandeira. 

- Para que a leitura das grelhas de classificação seja mais clara e fácil, cada 10” de penalização 

correspondem a uma penalização. As penalizações de 20”, correspondem a 2 penalizações; as 

penalizações de 1´ (60 segundos), correspondem a 6 penalizações. 

- Na categoria de Pupilos/Benjamins, se o ciclista tiver 30 segundos, ou menos, de penalizações, 

considera-se que “completou com êxito” a sua prova; se tiver mais de 30 segundos de penalizações, 

considera-se que “continua o seu processo de formação ciclista”. 

 



PROVA DE XC (cross-country) 

Penalização Infração 

1 minuto 

 
- Abastecimento durante a prova 

Desqualificação 
- Assistência mecânica irregular (fora da zona 
ou substituição do quadro) 

 

TODO O TIPO DE PROVAS 

Penalização Infração 

1 minuto 

 
- Comportamento anti-desportivo 

Desqualificação - Desvio do percurso com vantagem 

 

 


