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Evento | Conde Carvalhal – Crono escalada 

Localização | Funchal – São Pedro 

Data | 27 de janeiro 2018 

Perfil de Prova Oficial | Subida da Rua Conde Carvalhal em contrarrelógio – aprox. 4,7 km 

Organização | Associação Ciclismo da Madeira  

 

REGULAMENTO OFICIAL DE PROVA 

A Associação ciclismo da Madeira é a entidade responsável pelo evento e elaborou o seguinte 

regulamento para a prova denominada “Crono Escalada Conde Carvalhal”, sendo o seguinte: 

 

 

Artigo Primeiro 

Organização 
1- A Associação ciclismo da Madeira, criou e organizou uma concentração de ciclismo na vertente 

estrada, para a realização de uma prova aberta a todos os participantes maiores de 16 anos (á data 

da prova) e sem limitações físicas, denominada Crono Escalada Conde Carvalhal, a qual se regerá 

pelo Regulamento Desportivo e Técnico aplicáveis pelo presente e por toda e qualquer outra 

regulamentação ou interpretação publicada pela organização como adenda ao regulamento e 

publicada até 5 dias antes da data de início da prova. 

 

 

Artigo Segundo 

Programa da prova 

DIA 27 de janeiro 

8h20- Abertura do secretariado (no local da prova). 

8h45 – Chamada dos participantes para a Partida e Briefing  

9h00 – Partida para o primeiro ciclista 

10h00- Final da Prova 

11h00 - Convívio 

 

Artigo Terceiro 

Percurso 

1- O percurso irá ter início da Rua Conde Carvalhal, e chegada junto Pista da Cancela. 

2- O evento tem uma extensão de 4,7 Km e aproximadamente 363 metros de desnível positivo. 

3- O trajeto destina-se à vertente de Estrada. 

4- Todos os Participantes realizam a subida uma única vez, em sistema de conta relógio individual, 

sendo tirado o tempo e realizado uma classificação final geral. 

5- Todos os Participantes terão horário de saída individual, sendo que cada um deve estar presente 5 

minutos antes da partida.  

6- A grelha de partida para a prova será publicada até ao dia anterior à realização da mesma. 

7- Os participantes não podem fazer a prova em conjunto, sendo que ao serem alcançados devem 

deixar passar e não ir na roda. 
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Artigo Quarto 

Participantes 

1- A prova é aberta a todos os indivíduos federados até à data da realização da prova, sendo 

necessário apresentação da licença desportiva da Federação Portuguesa de Ciclismo ou outra na 

abertura do secretariado. 

2- Poderão também participar indivíduos com idade igual ou inferior a 16 anos (à data da prova). A 

participação destes indivíduos será condicionada à apresentação de um termo de responsabilidade 

dos encarregados de educação a autorizar a sua participação. 

3- A prova Subida da Rua Conde Carvalhal compreenderá a existência de uma classificação geral.  

 

Artigo Quinto 

Inscrições  
1- As inscrições são feitas mediante convite. 

2- A participação está limitada a 30 participantes. 

 

 

 

Artigo Sexto 

Assistência aos corredores 

1- Não é permitida o abastecimento líquido ou sólido ao ciclista durante a realização da crono 

escalada. 

2- É permitida a mudança de material (à exceção do quadro da bicicleta). 
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Artigo Sétimo 

Direitos de imagem 

1- Todos os direitos de captação, produção e difusão de imagem, estão reservados à Associação de 

Ciclismo da Madeira. Ao aceitarem o convite, os participantes autorizam a utilização e difusão de 

imagens suas, captadas no decorrer da prova, inclusive os documentos promocionais e/ou 

publicitários. 

2- 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. 

3- Os 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. 

 
 

Artigo Oitavo 
Meios de segurança e socorro 

1- Meios de segurança e socorro disponíveis: 

 

 Apoio policial; 

 Apoio de voluntários no percurso; 

 Motas/Carros com comissários e fotógrafo; 

 Bombeiro Sapadores do Funchal em apoio para eventual reforço de meios; 

 Ambulância medicalizada com desfibrilhador; 

 Socorristas na ambulância; 

 Equipa médica - grupo de formandos. 

 

2- Unidades de saúde próximas ao local do 

evento: 

 

Hospital Dr. Nélio Mendonça 

Avenida Luís de Camões, 9004-514 Funchal 

Telefone: 291 705 600 

 

 

 

 

Artigo Nono 

Equipamento 

1- Cada atleta em prova é obrigado a levar capacete, homologado para a prática de ciclismo, e 

colocado corretamente.  

2- Caso um atleta se desloque no circuito com o capacete mal colocado poderá ser parado pela 

organização e obrigado a colocar o capacete corretamente. 

3-  Cada atleta é responsável pela utilização de roupa e outro equipamento, adequado às condições 

meteorológicas previstas para o local. 
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Artigo Décimo 

Alterações ao regulamento 

1- O presente regulamento não será modificado na sua generalidade. Compete exclusivamente à 

Associação de Ciclismo da Madeira aprovar alguma correção que considere oportuna, a qual será 

divulgada no site da prova e no secretariado. 

 

 

 

Artigo Décimo Primeiro 

Cancelamento de Prova 

1- O evento poderá ser cancelado em virtude de força maior, designadamente por razões 

atmosféricas que impeçam a realização da mesma, ou por razões de segurança. 

2- A organização poderá cancelar a prova a qualquer momento, caso se verifique algum 

impedimento técnico ou infraestrutural aos quais seja alheia. 

 

 

 

 

Funchal, 10 de Janeiro de 2019 

 

 

 

 

 

 


