
ACMadeira – Época 2018                                                                                                       pag. 1/4  

  

2ª Prova da Taça da Madeira de XCO  

  

11 de Março de 2018  
  

1º Encontro de Escolas de BTT  

  

REGULAMENTO PARTICULAR  

  

  

ARTIGO 1. ORGANIZAÇÃO  

  

A 2ª Prova da Taça da Madeira de XCO e 1º Encontro de Escolas de BTT é organizada pela 

Associação de Ciclismo da Madeira e o Clube Caniço Riders de acordo com os regulamentos 

da UVP - Federação Portuguesa de Ciclismo e da UCI. Disputa-se no dia 11 de Março de 2018.  

  

  

ARTIGO 2. TIPO DE PROVA  

  

A prova está inscrita no calendário regional e é reservada a corredores das categorias: Cadetes, 

Juniores, Sub-23, Elites, Master 30, Master 40, Master 50, Femininas, Juvenis, Infantis, 

Iniciados e Pupilos/benjamins.  

  

  

ARTIGO 3. PARTICIPAÇÃO  

  

De acordo com o regulamento, a prova é aberta às equipas dos Clubes e aos corredores 

individuais, filiados na Associação de Ciclismo da Madeira.  

  

  

ARTIGO 4. TAXAS DE INSCRIÇÃO  

  

A taxa de inscrição na prova, por cada corredor é a seguinte:  

    
2#XCO/1#Escolas BTT  

Atletas Masculinos Federadas na UVP-FPC  10€  

Atletas Femininas Federadas na UVP-FPC  Gratuito  

CPT / Prova Aberta  30€  

Escolas Atletas Federados na UVP-FPC  Gratuito  

Escolas CPT/Prova Aberta  10€  
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ARTIGO 5. SECRETARIADO  

  

A confirmação de participantes decorre no dia da prova, das 08h00 às 09h00 no secretariado.   

  

A reunião dos diretores desportivos, organizada de acordo com o artigo 1.2.087 do regulamento, 

na presença dos membros do Colégio de Comissários, realiza-se às 09h00, junto ao secretariado 

da prova.  

  

  

ARTIGO 6. HORÁRIOS DO RECONHECIMENTO E DA PROVA  

  

Horário de Prova   

  

8:00h – 09:00h Abertura do secretariado  

  

8:45h Abertura do percurso para reconhecimento (Apenas para atletas com o respectivo frontal)   

  

9:00h – Reunião com os directores desportivos   

  

9:20h – Chamada para a Corrida (Cadetes, Juniores, Sub-23, Elites, Master 30, Master 40, 

Master 50 Femininas e Prova Aberta)  

  

9:30h – Inicio da Corrida   

  

10:30h – Inicio do Percurso de Destreza (Pupilos/benjamins e Iniciados)  

  

11:20h – Chamada para a Corrida (Juvenis, Infantis e Iniciados)   

  

11:30h – Inicio da Corrida  

  

13:00h – Entrega de Prémios   

  

Nota: O horário poderá sofrer alterações.   

  

  

ARTIGO 7. VESTIÁRIOS, DUCHES E CASAS DE BANHO  

  

Os vestiários, os duches e as casas de banho, não estão disponíveis.  

  

  

ARTIGO 8. LOCAL PARA LAVAGEM DAS BICICLETAS  

  

O local para lavagem das bicicletas terá de ser da responsabilidade dos atletas.  

  

  

ARTIGO 9. ORDEM DE PARTIDA  

  

A ordem de partida será dada para todos os atletas em simultâneo.  

  

  

  

ARTIGO 10. CLASSIFICAÇÕES  

   

A cronometragem do evento é assegurada pelo Colégio de Comissários.  
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São estabelecidas as seguintes classificações:  

  

1) Classificação Individual  

A prova será disputada apenas numa manga, sendo vencedor o corredor que realizar o menor 

tempo.  

  

2) Classificação por Equipas  

A classificação por equipas obtém-se somando os pontos dos três primeiros corredores de cada 

equipa nas várias categorias, sendo melhor classificada a que obtiver menos pontos.  

Em caso de empate, será beneficiada a equipa que tenha o corredor melhor classificado. Se o 

empate persistir, utiliza-se o critério do escalão mais alto, ou seja, caso uma equipa tenha um 1º 

lugar em Elites masculinos e outra em Juniores masculinos, beneficia a equipa com o 1º lugar 

em Elites.  

  

  
Para a Classificação por Equipas contarão apenas as categorias que classifiquem nas categorias 

masculinas e femininas no mínimo três (3) corredores.  

  

São estabelecidas classificações individuais para cada categoria de corredores.  

  

A cronometragem do evento é assegurada pelo Colégio de Comissários.  

  

  

ARTIGO 11. PRÉMIOS  

  

São atribuídas medalhas ao 1º, 2º e 3º classificado de cada categoria e à 1ª, 2ª e 3ª equipa.  

  

  

ARTIGO 12. ANTIDOPAGEM  

  

O regulamento antidopagem da UVP-FPC e da UCI (dependendo da categoria da prova) aplica-

se integralmente nesta prova.   

  

  

ARTIGO 13. CERIMÓNIA PROTOCOLAR  

  

De acordo com o artigo 1.2.112 do regulamento, os seguintes corredores devem apresentar-se 

na cerimónia protocolar:  

  

 Os três primeiros classificados de cada categoria  

 As três primeiras equipa  

  

Devem apresentar-se, regra geral, no prazo máximo de 30 minutos após o final da prova e em 

equipamento de corrida.  

  

  

ARTIGO 14. PENALIDADES  

  

Aplicação exclusiva da Tabela de Penalidades do regulamento da UVP-FPC ou da UCI 

(dependendo da categoria da prova).  

  

  

ARTIGO 15. ANEXOS  

  

Este Regulamento Particular tem que ser acompanhado pelos seguintes elementos:  

  

- Programa de Prova com o mapa do percurso com indicação do local de partida e de chegada.  
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