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PROGRAMA OFICIAL 

 

Local da prova: Calheta 

 

Data: Dia 10 e 11 de Novembro de 2018 

 

HORÁRIOS 
 

9 de Novembro, sexta-feira 

14:00 – 17:00 Acreditações  

(Sede da ACMadeira) 

18:00 - 20:00 – Acreditações  

(Engenhos da Calheta em frente à Câmara Municipal) 

18:00 – 20:00 – Poncha de boas vindas  

(Bar dos Engenhos da Calheta) 

 

10 de Novembro, sábado 

09:00 – 14:00 – Acreditações 

(Engenhos da Calheta em frente à Câmara Municipal) 

10:00 – 17:00 – Treinos Livres 

 

11 de Novembro, domingo 

08:00 – 08:30 – Briefing 

(Em frente à C.M. da Calheta) 

08:45 – Saída dos primeiros transportes em direção à partida 

09:30 – Saída do primeiro atleta em prova 

16:00 – Chegada estimada do último atleta  

16:30 – Cerimónia Protocolar 

(Engenhos da Calheta) 

18:00 – Afterparty... 
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STAFF TÉCNICO 
 

Diretor de Prova 
Paulo Sousa 
 

Presidente do Colégio de Comissários 
 José Carlos Silva 

 

Secretariado e Centro de Acreditação 
Catarina Gomes 
 

Segurança e Apoio Médico 
Fisiomadeira 

 

EQUIPAMENTO  
 

É obrigatório o uso de: 

 capacete homologado para a competição de ciclismo;  

 proteções nos joelhos e cotovelos em material rígido;  

 luvas integrais; 

 Goggles ou óculos  
 
Não é obrigatório o uso de capacete integral, exceto quando o organizador ou o presidente do 
colégio de comissários assim o entenda, por análise à dificuldade técnica da pista e risco de acidente, 
tendo tal informação ser dada até à reunião de diretores desportivos. 
 
É obrigatório usos de capacete durante toda a prova, incluindo nas ligações, cujo não uso, quando 
detetado, dita a desqualificação do atleta.  
A UVP-FPC recomenda fortemente a utilização de proteção dorsal ou mochila. 
Não é permitido o uso de equipamentos de licra ou justos ao corpo. É aconselhado o uso de roupa 
resistente a abrasão.  
Todos os atletas que não disponham do equipamento de proteção obrigatório definido no ponto 
anterior, serão proibidos de alinhar para partida.  
Todos os atletas deverão efetuar a totalidade do percurso com o seu equipamento de proteção 
regulamentar obrigatório sob pena de desqualificação.  
Cada atleta deve ser autossuficiente e não pode receber a ajuda externa ao longo da competição. 
É recomendado que cada atleta leve o seu telefone para a corrida, a fim de ser contatado ou entrar em 
contato com os organizadores se for necessário durante a prova. O organizador anunciará o número de 
telefone a contatar em caso de emergência.  
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TREINOS 
Os atletas só terão permissão para começar a treinar depois de confirmarem a sua participação no 
secretariado da prova.  
Os dorsais deverão estar colocados durante os treinos, tal como durante a prova. 
O percurso estará aberto para treinos conforme estabelecido no horário. 

DESISTÊNCIAS 
Quando um corredor desiste da prova, por qualquer razão, deve avisar o fiscal de pista mais próximo e 
informar o cronometrista na linha de meta à primeira oportunidade. Qualquer atleta desistente não 
receberá qualquer ponto na classificação. 

ULTRAPASSAGENS E DOBRAGENS 
Quando estão a ser dobrados e / ou ultrapassados, os corredores devem afastar-se e ter em consideração 
os outros corredores, mesmo tratando-se de categorias diferentes. Ao serem ultrapassados e / ou 
dobrados, não devem em situação alguma obstruir a passagem de um corredor. 

DIREITOS DE IMAGEM 
Todos os direitos de captação, produção e difusão de imagem, estão reservados à Associação de Ciclismo 
da Madeira. Ao se inscreverem e participarem no evento, os participantes autorizam a utilização e 
difusão de imagens suas, captadas no decorrer da prova, inclusive os documentos promocionais e/ou 
publicitários. 
 
À organização reservam-se os direitos de recusar uma denominação, logótipo ou patrocinador de equipa 
que considere de carácter provocativo ou que desrespeite o espírito do evento. 
 
As equipas/corredores participantes no evento terão de utilizar de forma visível, em toda a prova, os 
dorsais e/ou placas distribuídos pela organização, os quais não poderão sofrer qualquer tipo de dano ou 
alteração da sua forma. 
 
É proibido às equipas/corredores, durante o decorrer de qualquer atividade relacionada com o evento, a 
distribuição, afixação ou projeção de qualquer tipo de informação de carácter publicitário, sem que esta 
tenha sido devidamente autorizada pela organização. 
As equipas/corredores que não o cumpram estas normas serão desclassificadas da prova. 

PATROCÍNIOS 
À organização reservam-se os direitos de recusar uma denominação, logótipo ou patrocinador de equipa 
que considere de carácter provocativo ou que desrespeite o espírito do evento. 
 
As equipas/ corredores participantes no evento terão de utilizar de forma visível, em toda a prova, os 
dorsais e / ou placas distribuídos pela organização, os quais não poderão sofrer qualquer tipo de dano ou 
alteração da sua forma. 
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É proibido às equipas / corredores, durante o decorrer de qualquer atividade relacionada com o evento, 
a distribuição, afixação ou projeção de qualquer tipo de informação de carácter publicitário, sem que esta 
tenha sido devidamente autorizada pela organização. 
 
As equipas/corredores que não o cumpram estas normas serão desclassificadas da prova. 

 

MEIOS DE SEGURANÇA E SOCORRO 
 

 

Meios de segurança e socorro disponíveis: 
 

N.º Pessoas habilitadas a prestar os primeiros socorros: 2  

N.º Ambulâncias: 1 posto móvel de 1.ºs socorros SocorroMadeira 

Localização do posto fixo: Junto ao secretariado no final da pista 

 

Unidades de saúde próximas ao local do evento: 
 
 

Hospital Dr. Nélio Mendonça 

Avenida Luís de Camões, 9004-514 Funchal  

Telefone: 291 705 600 

 


