
XIV Terras do Infante - Lagos dos Descobrimentos 1ª Etapa Taça da Europa 2017 

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES  

1. Todos os patinadores estão inscritos em todas as provas do seu 
escalão, automaticamente, com duas exceções: 
 a) 100m estrada, para Cadetes, Juniores B, Juniores A e 
Seniores, na qual apenas poderão participar os 18 melhores, de 
cada escalão, nos 300m c/r; 
 b) Estafeta Americana - as equipas terão de se inscrever, junto 
do secretariado até ao fim da jornada 1. Não existe qualquer limite 
de inscrição nas estafetas (nº ilimitado de equipas por clube). 
Existirão duas competições de estafetas, uma para Formação 
(Sub14 - patinadores nascidos em 2004 ou depois) e outra de 
Absolutos (nascidos em 2003 ou antes), com provas femininas e 
masculinas. Podem existir equipas mistas, de dois ou três clubes ou 
de ambos os géneros, mas, neste caso, terão de competir em 
masculinos. 

2. Existe afixado em local público e no site do torneio - um 
programa de provas, com a indicação das provas de cada escalão,  
séries e formas de apuramento. Todas contam para o Ranking 
Individual e Coletivo do Torneio, mas apenas algumas para o 
ranking da Taça da Europa: 

3. Em cada prova o 1º classificado recebe o nº de pontos igual ao 
nº de participantes na prova que transitam para o seu ranking 
Individual e para o Ranking Coletivo (por Clubes). Nas provas que 
juntam mais que um escalão, caso da maratona, apenas existirá 
uma classificação feminina e uma masculina e os pontos obtidos 
por cada patinador irão para os rankings individuais e coletivos. 

4. Todas as provas individuais contam para o Ranking individual do 
Torneio, bem como para o Ranking coletivo, para o qual contam 
também as estafetas. Para a taça da Europa, existirão duas 
classificações - uma de Velocidade e outra de Fundo, com as provas 
indicadas no ponto 2.  Em caso de empates a prova que desempata 
é a última do Torneio. 

Provas da 
Taça da 
Europa:

Cadetes Juniores B Juniores A Seniores / elites

Velocidade 300m e 1Km 300m e 1Km 300m e 1Km 300m e 1Km

Fundo 3Km e 5KmP/E 3Km e 5KmP/E 5KmP, 10Km P e 15km P/E 5KmP e 15km P/E



5. Em todas as provas, os patinadores têm de se apresentar com 
antecedência na Câmara de Chamada.  
Só poderão entrar às ordens dos elementos da organização lá 
presentes.  
O leader do Ranking do escalão, estará identificado com uma lycra 
de capacete. Na primeira prova essa identificação estará com o 
vencedor do Terras do Infante de 2016 (Juliette Pouydebat nas 
mulheres e Elton de Souza nos homens). 
Nas provas de contra-relógio o patinador com o melhor tempo 
ficará no pódio até o seu tempo ser batido. 
Se o tempo obtido por um patinador, for Record da Pista o mesmo 
desfilará com a bandeira de TRACK RECORD, se o tempo for 
Record Mundial, o desfile será com a bandeira de WORLD 
RECORD. 
No final de cada prova, por decisão da organização os patinadores 
poderão ser entrevistados, na Pista ou na zona de entrevistas e 
para isso deverão estar disponíveis. 

6. Os patinadores só podem entrar na Pista pelo portão contrário á 
reta da meta e sair pelo protão da reta da meta! 

7. Existe zona exclusiva para treinadores credenciados, na curva 
que antecede a reta da meta e na Pista apenas podem entrar 
patinadores, juizes, membros da organização, equipas médicas e 
fotógrafos credenciados. 

8. A organização divulga a lista de prémios a atribuir, no site e em 
placardes / cartazes. 



9. Na prova de Meia Maratona Soudal - estrada - 25Km (3 voltas de 
8,4Km cada), existirão duas partidas, a primeira para todos os 
patinadores masculinos (organizados em linhas primeiro Seniores 
Elite, depois Juniores A, de seguida Jun. B, posteriormente Cadetes 
e finalmente Seniores B / Masters, e em cada linha de acordo com 
o ranking até ao momento) e a segunda para os patinadores 
femininos (com a mesma ordem dos masculinos), um minuto após 
a primeira. 
Devido aos condicionamentos e restrições do trânsito, forças de 
segurança envolvidas e segurança dos patinadores não serão 
permitidas dobragens. Os patinadores que estejam em vias de ser 
ultrapassados pela frente da prova masculina, serão mandados sair 
pelos juizes/carro vassoura, entrarão para este, que os levará às 
boxes, na zona da meta, sendo classificados na posição onde se 
encontravam à ordem de saída por parte do juiz/organização. 

A organização deseja a todos os patinadores um excelente Torneio, 
que dêem espectáculos emocionantes e empolgantes e promovam a 
modalidade, sempre com espirito desportivo e fair-play. 

Lagos 5 Abril 2017 


