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O Conceito 
  

A Douro Gentlemen’s Race é uma competição por equipas que 

tenta aprofundar a camaradagem entre os elementos ao mesmo 

tempo que percorre as estradas mais belas e desafiantes do Douro, 

património da Humanidade.  

 

Vamos também promover o desafio entre equipas de forma a que 

construam a melhor estratégia para conseguir atingir o objetivo. Uma excelente 

oportunidade para promover o teambuilding.  

 

Para a garantir esta dinâmica as equipas deverão andar juntas durante todo 

o percurso e chegar juntas. 

  

Haverá a possibilidade de participar com equipas de entre 3 (número 

mínimo) a 5 elementos (número máximo). Será importante que os elementos das 

equipas tenham alguns traços de carácter que os permitam concluir um desafio 

destes. Não é necessariamente preciso ser rápido mas antes ser persistente, 

conseguir cooperar e seguir em frente, aconteça o que acontecer. 

  

Não haverá estradas cortadas e não haverá carros de apoio. Apenas nos 

socorreremos dos estabelecimentos locais e dos pontos de neutralização oficiais. 

 

O que estará à espera dos participantes será um longo e duro dia a pedalar 

com bons amigos, por locais e estradas das mais belas que conseguimos encontrar.  

 

A maioria de nós costuma percorrer percursos conhecidos com os amigos, 

já é menos comum andar em locais desconhecidos com os nossos amigos. Com 

certeza não iremos ficar a conhecer melhor os nossos colegas de aventura mas 

iremos sim a descobrir o quanto os conhecemos. Vamos perceber o que eles estão 

a sentir sem ser preciso falar. 

  

O objectivo do dia é simples: começar como um grupo. Acabar como um 

grupo e sobreviver a este dia sem grandes danos para a máquina, as pernas e a 

mente. A estratégia será ir folgado nas subidas, suave nas descidas, comer bem, 

beber melhor e principalmente divertirem-se muito. Pedalar em boa companhia 

num bom percurso é do mais divertido que se pode fazer. 

 

Não somos campeões mas antes pessoas com trabalho, com família e com as 

normais dificuldades de arranjar tempo para treinar. 
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Regulamento Específico 

 

1. A Douro Gentlemen’s Race é um desafio feito em equipas de entre 3 e 5  

elementos. 
 

2. Participação aberta a 25 equipas.  A s inscrições encerram quando todas as 

equipas (25) forem validadas. 

  

3. A inscrição dá direito a:  

a) Participar  nos dois dias de prova: 

b) Jantar no Sábado: 

c) Abastecimentos líquidos e lanche de entrega de prémios no domingo: 

d) Brindes e outras ofertas; 

e) Seguros. 

 

4. VALORES DA INSCRIÇÃO 

4.1  O Valor da Inscrição (por equipa) é de 110€, até ao fim do período 

promocional-05/12/2019- para inscrições validadas. 

 

Inscrição Data limite de pagamento Valor 

Promocional DE 01 A 15/12 110 € por equipa 

15/12 ATÉ 31/01/2020 125 € por equipa 

DE 01/02/2020 até 23 de junho 140 € por equipa 

A participação de elementos femininos dá direito ao desconto de 15 € ao valor da 

inscrição. (somos gentlemen’s ☺  ). 

Esta promoção é valida apenas até ao final do mês de Maio. 

IMPORTANTE. Após confirmação e pagamento apenas será autorizada a troca de 

elementos da equipa por outros. Não haverá devolução dos valores pagos em caso de 

desistência ou não participação da equipa. 

Nota. As trocas só serão autorizadas até ao dia 20 de junho! 
 

5. Os tempos de cada equipa serão corrigidos de acordo com um sistema de 

Handicap em que o elemento com maior Handicap conta com factor 2 e os 
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dois elementos seguintes na tabela de handicaps contarão com factor 1 para 

o Handicap da equipa.  
 

a) Todos os participantes femininos18% 

b) Todos os paraciclistas 18% 

c) Handicaps por idade 
 

>= 41 <=45 4% 

>=46 <=50 8% 

>=51 <=55 12% 

>=56 <=60 18% 

>=61 <=65 24% 

>=66 <=69 30% 

>=70 35% 
 

O Handicap de cada elemento é a soma das 3 parcelas acima e o de uma 

equipa é calculado da seguinte forma: 
 

 
Para 4 elementos com: 

- Um feminino de 46 anos – Handicap 18% (feminino) + 8% (escalão de 

idade) = 26% 

- Um Masculino de 34 anos – Handicap 0 

- Um Masculino de 41 anos paraciclista – Handicap de 18% (paraciclista) + 

Handicap 4% (escalão de idade) = 22% 

- Um Masculino de 27 anos – Handicap 0 
 

Cálculo de handicap de equipa =((18%+8%)x2 + (18% + 4%) + 0%)/4=74%/4 = 

18,5% 

 

Para o cálculo final do tempo dessa equipa é tomado o tempo efetivo 

deduzido do handicap, ou seja, se esta equipa fizer 2 horas a completar o 

percurso cronometrado teremos: 

 

2 horas = 120 minutos tempo efetivo gasto 

Tempo Final = 120minutos – 18,5%(120) = 120 – 22m.12s = 97m.48s 
 

6. As penalizações, por não controlar um ponto ou por outro motivo, não estão 

sujeitas a handicap. 
 

7. A prova não terá percurso oficial apenas serão dados pontos obrigatórios de 

passagem e horários limites de passagem. Além disso, haverá sectores que 

serão cronometrados e outros de andamento livre. O tempo de cada equipa 
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será o tempo dos troços cronometrados deduzido da sua bonificação por 

handicap mais as eventuais penalizações. 
 

8. As equipas terão de chegar com todos os elementos com que partiram a todos 

os pontos de controlo. Ninguém poderá ficar para trás. 
 

9. Todas as equipas terão de entregar um GPS com o percurso gravado e não será 

permitida qualquer ajuda exterior nem qualquer carro de apoio a não ser nas 

zonas de assistência. 
 

10. A utilização de carros de apoio não é permitida (seja para agarrar ou para 

assistência) é apenas permitida a assistência em pontos de abastecimento da 

prova. A violação desta norma dita a desclassificação da equipa. 
 

11. Nenhuma estrada estará cortada ao trânsito embora as partes cronometradas 

sejam em estradas pouco movimentadas. As regras de trânsito serão para 

respeitar. 
 

12. A escolha do percurso fará parte da estratégia de cada equipa e estas poderão 

utilizar os caminhos que entenderem para chegar de um ponto ao outro. A 

organização irá publicar o percurso dos reconhecimentos assim como algumas 

possíveis alternativas. 
 

13. Haverá zonas de abastecimento onde os concorrentes podem receber 

abastecimento da organização ou do concorrente, se for dado à organização. 
 

14. A não passagem em um ponto de controlo dará origem à desclassificação da 

equipa. 
 

15. Qualquer concorrente que mande lixo não degradável para o chão penalizará a 

sua equipa em 15 minutos. 
 

16.  Como Gentlemen’s Race exige-se a todos que se comportem conforme o código 

de conduta dos ciclistas de uma forma leal e correcta não pondo em risco a sua 

integridade física e a dos restantes. Quem de uma forma deliberada 

desrespeitar os outros levará á desclassificação da equipa a que pertence. 
 

17. No Uphill de Sábado a equipa poderá participar completa com o handicap da 

equipa ou participar apenas com 3 elementos mas neste caso sem handicap. 

Contará o tempo do último elemento a cortar a meta. Neste UpHill o percurso 

cronometrado é obrigatório. 

 

18. A utilização de bicicletas com auxílio a motor não é permitida. 
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19.  Serão definidos horários de partida para cada uma das equipas para o 

primeiro ponto de controlo. Nos restantes pontos de controlo a equipa poderá 

partir quando quiser desde que dentro do horário de abertura do ponto. Esse 

horário de partida e de controlo nos pontos será divulgado antes da prova. 

 

20. É permitido que várias equipas possam pedalar em grupo. Afinal é o espirito do 

dia. 

 

 
21. Se, por motivos de força maior, a organização for obrigada a tomar decisões de 

modo a garantir a segurança dos atletas as mesmas serão comunicadas aos chefes 

de equipa e pelos meios mas expeditos. 

 

22.  O programa dos dias será anunciado mais próximo ao evento.  

 


