1) O presente documento pretende indicar as regras a observar na realização das
provas de destreza mencionadas no artigo 24º do Regulamento Geral de
Competições da Federação de Triatlo de Portugal.
2) Tendo em consideração que nesta etapa formativa dos jovens atletas, o mais
importante é alcançar um desenvolvimento multifacetado, elevar o nível geral das
suas capacidades funcionais, enriquecer o conjunto dos diversos hábitos motores e
da destreza e assimilar os fundamentos básicos do ciclismo, a FTP concebeu um
conjunto de obstáculos e destrezas a serem efectuadas pelos atletas dos escalões
de benjamins e infantis.
3) Regras técnicas para a execução das provas de destreza (gincanas)
a) Estas gincanas serão efectuadas pelos escalões de benjamins e infantis,
independentemente do género;
b) Os atletas poderão utilizar qualquer bicicleta aprovada para a execução do
Duatlo/Triatlo na execução da gincana;
c) A bicicleta utilizada na prova de Duatlo/Triatlo terá que ser a mesma a utilizar na
gincana;
d) A desmultiplicação das mudanças máxima permitida para a prova de gincana é a
mesma que para o Duatlo/Triatlo (7.02 metros, normalmente 48X16);
e) Nas bicicletas de BTT quando montadas com rodas de todo o terreno, não há
limitações à desmultiplicação das mudanças;
f) A gincana consiste percurso com diversos obstáculos, deverá ter um
comprimento mínimo de 50 metros, a largura de 3 metros e ser devidamente
delimitado e sinalizado;
g) Cada atleta tem direito a duas tentativas (mangas) para realizar o percurso, sendo
considerada para a classificação a melhor das duas;
h) O grau de dificuldade do percurso deve ser adequado à categoria a que se
destina, para que todos os obstáculos possam ser contornados, sendo a lista dos
obstáculos a efectuar a divulgada no presente documento;
i) Os atletas são obrigados a cumprir todo o percurso.
j) A Gincana poderá estar a ser efectuada por dois atletas em simultâneo, com
partidas desfasadas, se por algum motivo um dos atletas interferir na prova do
outro, ambos repetirão a prova na integra;
k) Se algum obstáculo estiver fora do local ou derrubado durante a execução, o
atleta deverá repetir a prova;
l) Em todas as provas o número mínimo de obstáculos que compõem a gincana é
de oito.
4) Penalizações
a) Passagem deliberada ao lado de um obstáculo dará a desclassificação do atleta
nessa tentativa (manga).
b) Penalização de 10” por cada uma das seguintes faltas cometidas:
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Não apanhar o “bidão” ou a “bandeira”;
Não colocar o “bidão” ou a “bandeira” correctamente;
Não respeitar a indicação das setas;
Não respeitar o número de voltas;
Sair dos limites da pista;
Derrubar ou deslocar os obstáculos;
Colocar um ou os dois pés no chão.

c) Cada falta será assinalada pelo árbitro com o levantar do braço.

5) Classificações
a) O tempo final de cada atleta na prova de gincana é o melhor das duas tentativas,
consistindo para cada uma, no somatório do tempo efectuado pelo atleta
acrescido do tempo das penalizações para a mesma tentativa de realização do
percurso;
b) O atleta que não registe nenhuma penalização no percurso, terá uma bonificação
de 10” no seu tempo final;
c) Para a classificação final da prova de Duatlo/Triatlo, serão somados os tempos da
prova em linha e da gincana, sendo melhor classificado o atleta que registar
menor tempo total;
d) Em caso de igualdade no tempo final da prova, será vencedor aquele que
terminar a prova em linha Duatlo/Triatlo melhor classificado.
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ESQUEMA DOS OBSTÁCULOS DA PROVA DE DESTREZA
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