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REGULAMENTO PARTICULAR 
 

42ª Volta à Madeira em Bicicleta 
 

28, 29 e 30 de Julho de 2017 

 

ARTIGO 1. ORGANIZAÇÃO 

 

1.1. A 42ª Volta à Madeira em Bicicleta, é uma organização da Associação de Ciclismo da Madeira 

- ACMadeira, de acordo com os regulamentos da UVP-FPC, disputando-se entre os dias 28 e 30 

de Julho de 2017, com uma quilometragem total de 151,63 Km. 

 

1.2. Esta competição será composta por três etapas em linha, cujos horários e trajetos são descritos 

no programa oficial de prova, que se encontra no site da Associação de Ciclismo da Madeira, 

www.acmadeira.pt. 

 

 

ARTIGO 2. INSCRIÇÕES  

 

2.1. As inscrições devem ser efetuadas até o dia 25 de Julho de 2017 no site ou na sede da 

ACMadeira, situada no Complexo das Piscinas Olímpicas do Funchal, Beco dos Álamos, Santo 

António, Funchal. Em caso de dúvida o atleta deve se dirigir à sede da ACMadeira ou estabelecer 

contacto através do 291632456 ou via email, geral@acmadeira.pt. 

 

2.2. A inscrição de atletas federados na UVP-FPC ou noutra federação de ciclismo estrangeira 

reconhecida pela UCI - Union Cycliste Internationale, nas categorias de Cadetes, Juniores, Sub-

23 e Femininas têm um custo de 20€ (vinte euros) e nas categorias de Elites e de Masters tem um 

custo de 30€ (trinta euros). 

 

2.3.  Os participantes nas atividades que estejam inscritos em federação de ciclismo estrangeira 

deverão assegurar-se previamente serem detentores das autorizações necessárias e de estarem 

abrangidos pelos seguros de acidentes pessoais e de responsabilidade civil que incluam a 

participação em atividades em território português, devendo inibir-se da participação se tal não se 

verificar ou se existirem quaisquer dúvidas sobre a respetiva eficácia. 

http://www.acmadeira.pt/
mailto:geral@acmadeira.pt
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2.4. Inscrições realizadas após as 23h do dia 25 de julho, sofrem um agravamento de 10€ e têm 

de ser pagas em numerário junto ao secretariado da prova. 

 

 

ARTIGO 3. CATEGORIAS DOS ATLETAS  

 

3.1. A 42ª Volta à Madeira em Bicicleta está aberta à participação de atletas federados na UVP-

Federação Portuguesa de Ciclismo ou noutra federação de ciclismo estrangeira reconhecida pela 

UCI - Union Cycliste Internationale, com idade igual ou superior a 15 anos até a data da prova, 

pertencentes às seguintes categorias:  

- Cadetes;  

- Cadetes Femininas; 

- Juniores; 

- Sub-23; 

- Elites; 

- Masters 30, 40 e 50; 

- Femininas 

 

3.2. A categoria de Cadetes e Femininas cumprirá um programa mais curto. Participam em todas 

as etapas, mas terminam em locais diferentes perfazendo uma distância mais curta em cada 

etapa. 

 

3.3. Esta competição prevê a participação de atletas da categoria de Cadetes Femininas, onde 

participam apenas na 3ª etapa, percorrendo 3 voltas ao circuito.  

 

3.4. Os atletas das categorias cadetes e femininas não contam para os prémios de montanha, 

metas-volantes, pontos. 

 

 

ARTIGO 4. SECRETARIADO DE PROVA 

 

4.1. A confirmação das licenças e levantamento dos dorsais pelos responsáveis das equipas terá 

lugar na sede da ACMadeira entre as 17h00 e as 18h00 no 27 de Julho (5ªfeira). 
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4.2. A reunião do Colégio de Comissários com os Diretores Desportivos terá lugar no 27 de Julho 

(5ªfeira) às 18h30, na Sala de Formação do Complexo Piscinas Olímpicas do Funchal - Beco dos 

Alamos, Santo António, 9020-021, Funchal. Apenas serão permitidos directores desportivos 

devidamente filiados na UVP/FPC ou noutra federação de ciclismo estrangeira reconhecida pela 

UCI - Union Cycliste Internationale. 

 

4.3. A reunião do Presidente do Colégio de Comissários com os restantes Comissários terá lugar 

no dia 27 de Julho (5ªfeira) às 20h00, na Sala de Formação do Complexo Piscinas Olímpicas do 

Funchal - Beco dos Alamos, Santo António, 9020-021, Funchal. 

 

4.4. Haverá um breefing entre a organização, o colégio de comissários e todos os intervenientes 

da prova no dia 28 de Julho, às 8h30 junto à partida da 1ª etapa.  

 

 

ARTIGO 5. ASSINATURA DO PONTO 

 

5.1. A assinatura do livro do ponto é obrigatória por parte de todos os ciclistas antes do início de 

cada etapa. 

5.2. O livro do ponto estará disponível no secretariado da prova no horário estabelecido no 

programa oficial. 

 

 

ARTIGO 6. CAMISOLAS OFICIAIS   

 

6.1. Serão atribuídas as seguintes camisolas: Amarela, Verde, Azul, Branca e Rosa. 

 

6.2. As camisolas serão atribuídas na cerimónia de pódio, no final de cada etapa. 

 

6.3. A entrega das camisolas será efetuada pela seguinte ordem: Rosa, Branca, Azul, Verde e 

Amarela. 

 

6.4. A atribuição das Camisolas para a 1ª etapa será feira da seguinte forma: 

1º - Será atribuída aos vencedores de cada camisola da 41ª Volta à Madeira em 2016; 

 



   42ª Volta à Madeira em Bicicleta 
Ciclismo de Estrada 

4 
Época 2017 

 

2º - Caso não se cumpra o definido no ponto 1º, as camisolas serão atribuídas a um atleta da 

equipa do vencedor da  41ª Volta à Madeira em 2016, assumindo a responsabilidade da escolha 

o Diretor Desportivo da equipa; 

 

3º - Não cumprindo o ponto 1º e o 2º ponto, será realizado um sorteio entre todos os atletas na 

reunião de Diretores Desportivos que se realiza no dia 27 de julho (5ªfeira) às 18h30, na Sala de 

Formação do Complexo Piscinas Olímpicas do Funchal - Beco dos Alamos, Santo António, 9020-

021, Funchal. 

 

 

ARTIGO 7. CAMISOLA AMARELA 

 

7.1. Classificação Geral Individual por Tempos - Camisola Amarela: obtém-se através da soma 

dos tempos conseguidos em todas as etapas por cada corredor, sendo melhor classificado o que 

menor tempo totalizar. 

 

7.2. Em caso de empate, o desempate é feito tendo em conta a soma dos pontos obtidos em cada 

etapa, sendo melhor classificado o que tenha totalizado menor número de pontos. Estes pontos 

são atribuídos de acordo com os lugares conseguidos: um ponto ao primeiro, dois pontos ao 

segundo, três pontos ao terceiro, e assim sucessivamente. 

Se o empate ainda assim persistir, beneficiará o corredor melhor classificado na última etapa. 

 

 

ARTIGO 8. CAMISOLA AZUL  

 

8.1. Classificação Geral da Montanha - Camisola Azul: disputa-se num conjunto das contagens de 

prémio de montanha, pontuáveis para esta classificação, nos locais designados na descrição de 

cada etapa. 
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8.2. Os Prémios de Montanha estarão distribuídos entre 1ª, 2ª e a 3ª Etapa, podendo ser de 1ª ou 

2ª categoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Em caso de empate, será usado como critério de desempate, os seguintes parâmetros: 

a) O número de primeiros lugares nas contagens de categoria mais elevada;  

b) A classificação geral individual por tempos.  

 

 

ARTIGO 9. CAMISOLA VERDE 

 

9.1. Classificação Geral por Pontos - Camisola Verde: obtém-se através da soma dos pontos 

conquistados por cada corredor nas Metas Volantes assinaladas em cada etapa e em cada uma 

das chegadas, sendo o melhor classificado o que maior número de pontos venha a conseguir. 

 

9.2. Pontos nas Metas Volantes:  

 

1º 2º 3º 

5 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar PM1ª PM2ª 

1º 10 6 

2º 8 4 

3º 6 2 

4º 4 1 

5º 2  
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9.3. Nas chegadas serão atribuídos os seguintes pontos: 

 

Lugar PM1ª 

1º 25 

2º 20 

3º 16 

4º 13 

5º 10 

6º 8 

7º 6 

8º 4 

9º 2  

 10º 1 

 

9.4. Em caso de empate entre dois ou mais ciclistas, será usado como critério de desempate: 

a) Número de vitórias em etapas; 

b) Número de vitórias em metas volantes;  

c) Classificação geral individual por tempos. 

 

9.5. Se numa chegada se verificar que vários corredores são classificados ex-aequo, é atribuída 

a cada um a pontuação correspondente ao primeiro lugar em que se inicia o ex-aequo.  

 

 

ARTIGO 10. CAMISOLA BRANCA 

 

10.1. Classificação Geral da Juventude - Camisola Branca: obtém-se através da soma dos tempos 

conseguidos em todas as etapas por cada corredor, de entre o escalão de Cadetes. 

 

10.2. Em caso de empate, o desempate é feito tendo em conta a soma dos pontos obtidos em 

cada etapa, sendo melhor classificado o que tenha totalizado menor número de pontos. Estes 

pontos são atribuídos de acordo com os lugares conseguidos: um ponto ao primeiro, dois pontos 

ao segundo, três pontos ao terceiro, e assim sucessivamente. 

Se o empate ainda assim persistir, beneficiará o corredor melhor classificado na última etapa. 
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ARTIGO 11. CAMISOLA ROSA 

 

11.1. Classificação Geral Femininas- Camisola Rosa: obtém-se através da soma dos tempos 

conseguidos em todas as etapas por cada corredora, de entre os diversos escalões femininos. 

 

11.2. Em caso de empate, o desempate é feito tendo em conta a soma dos pontos obtidos em 

cada etapa, sendo melhor classificado o que tenha totalizado menor número de pontos. Estes 

pontos são atribuídos de acordo com os lugares conseguidos: um ponto ao primeiro, dois pontos 

ao segundo, três pontos ao terceiro, e assim sucessivamente. 

Se o empate ainda assim persistir, beneficiará o corredor melhor classificado na última etapa. 

 

 

ARTIGO 12- CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS 

 

12.1. A Classificação por Equipas de cada etapa obtém-se pela soma dos 3 melhores tempos 

individuais de cada equipa na etapa. Em caso de empate, as equipas são desempatadas pela 

soma dos lugares obtidos pelos seus 3 primeiros corredores da etapa. Se persistir o empate, 

utiliza-se o critério do melhor classificado na etapa. 

 

12.2. A Classificação Geral por Equipas nas etapas obtém-se pela soma dos 3 melhores tempos 

individuais de cada equipa em todas as etapas disputadas. Em caso de empate, utiliza-se os 

seguintes critérios de desempate: 

a) Número de primeiros lugares na classificação por equipas nas etapas; 

b) Número de segundos lugares na classificação nas etapas, etc; 

Se persistir o empate, as equipas são desempatadas pelo lugar do seu melhor corredor na 

classificação geral individual. 

 

12.3. Será feita também uma classificação por equipas para as categorias de cadetes desde que 

cada equipa participe com pelo menos 3 corredores.. 

 

12.4. Uma equipa que fique reduzida a menos de 3 corredores é eliminada da classificação geral 

por equipas. 

 

 



   42ª Volta à Madeira em Bicicleta 
Ciclismo de Estrada 

8 
Época 2017 

 

ARTIGO 13. PERCENTAGEM DO FECHO DO CONTROLO 

 

13.1. De acordo com as características das etapas, as percentagens de fecho são: 

 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

35% 35% 25% 

 

13.2. Unicamente em casos excecionais, imprevisíveis e de força maior, estas percentagens 

poderão ser alteradas pelo Colégio de Comissários após consultar a Organização.  

 

 

ARTIGO 14. INCIDENTES DE CORRIDA NOS 3 ÚLTIMOS QUILÓMETROS 

 

14.1. Em caso de queda, furo ou incidente mecânico devidamente constatado nos últimos três 

quilómetros, o ou os corredores acidentados são creditados com o tempo do ou dos corredores 

em companhia dos quais se encontravam no momento do acidente. A classificação é a da 

respetiva passagem pela linha de chegada. 

Se na sequência de uma queda constatada nos últimos 3 km, um corredor ficar impossibilitado de 

cruzar a linha de chegada, é classificado no último lugar do grupo em que se encontrava e ser-

lhe-á creditado o tempo do ou dos corredores em companhia dos quais se encontrava no momento 

do acidente.   

 

 

ARTIGO 15. ALTERAÇÕES AO PERCURSO 

 

15.1. Qualquer alteração do percurso deverá ser comunicada pelos Comissários e organização às 

equipas no mais curto espaço de tempo. 

 

 

ARTIGO 16. AS ETAPAS 

 

16.1. Percurso Geral 

 Etapa 1 (28 Julho) – Machico/São Vicente – 55,24 Km 

 Etapa 2 (29 Julho) – São Vicente/Prazeres – 49,49 Km 

 Etapa 3 (30 Julho) – Funchal/ Funchal (7 Voltas)– 46,90 Km 



   42ª Volta à Madeira em Bicicleta 
Ciclismo de Estrada 

9 
Época 2017 

 

16.2. Cadetes e Femininas 

 Etapa 1 (28 Julho) – Machico/Santana – 20,50 Km 

 Etapa 2 (29 Julho) – São Vicente/Portas da Vila (Santa do Porto Moniz) – 22,10 Km 

 Etapa 3 (30 Julho) – Funchal/ Funchal (4 Voltas) – 26,80 Km 

16.3. Cadetes Femininas 

 Etapa 3 (30 Julho) – Funchal/ Funchal (3 Voltas) – 20,10 Km 

 

 

ARTIGO 17. VIATURAS DE APOIO  

 

17.1. Cada equipa poderá apresentar até 2 viaturas de apoio, mediante identificação e autorização 

prévia por parte do Colégio de Comissários e Organização, incluindo os seus ocupantes.   

17.2. Qualquer comportamento antidesportivo por parte dos ocupantes das viaturas de apoio 

poderá levar a atribuição de penalizações ou mesmo desclassificação da respetiva equipa da 

etapa ou da prova completa por parte do Colégio de Comissários e da Organização.  

17.3. O apoio neutro será efetuado por uma viatura da organização. 

 

ARTIGO 18. PENALIDADES 

 

18.1. Aplicação exclusiva da Tabela de Penalidades do Regulamento Geral e Técnico de 

Corridas da UVP/FPC, sendo o colégio de comissários a única entidade com competência para a 

sua aplicação. 

 

 

ARTIGO 19. CERIMÓNIAS PROTOCOLARES 

 

19.1. No final de cada etapa é obrigatória a presença no pódio de todos os titulares das camisolas, 

do vencedor da etapa e da equipa vencedora. 

 

19.2. O líder de cada classificação deverá vestir a respetiva camisola.  
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19.3. Se um corredor for líder de várias classificações, a ordem de prioridade das camisolas é a 

seguinte: 

a) Classificação Geral Individual por Tempos – Amarela 

b) Classificação Geral por Pontos – Verde 

c) Classificação Geral da Montanha – Azul 

 

 

ARTIGO 20. COMPORTAMENTO ANTIDESPORTIVO  

 

 

20.1. Qualquer comportamento antidesportivo por parte de atletas ou respetivos acompanhantes 

durante qualquer fase da prova, incluindo cerimónia de entrega de prémios, poderá levar a 

penalizações ou mesmo a desclassificação do atleta ou respetiva equipa, por parte do Colégio de 

Comissários e Organização. 

 

20.2. Qualquer queixa por motivos de comportamento antidesportivo feita por parte de elementos 

externos ao Colégio de Comissários e Organização, deverá ser acompanhada por uma respetiva 

prova (exemplo: documento, vídeo ou fotografia).        

 

 

ARTIGO 21. CONTROLO ANTI-DOPING  

 

21.1. O controlo anti-doping poderá ter lugar após as chegadas de cada etapa.      

 

 

ARTIGO 22. ECOLOGIA 

 

A organização da 42ª. Volta à Madeira, na salvaguarda dos bons princípios de proteção ambiental 

e de promoção do ciclismo ecológico, apela aos diversos intervenientes no evento no sentido a 

reforçar a adoção de medidas que permitam a manutenção da limpeza dos locais de partida, 

chegada e percurso da prova. 

 

ARTIGO 23. OMISSÕES  

 

23.1. Todos os casos omissos neste Regulamento Particular serão resolvidos pela organização, 

ouvido o colégio de comissários. 


