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REGULAMENTO PARTICULAR 
 

44ª Volta à Madeira em Bicicleta 
 

25 a 28 de Julho de 2019 

 

 

 

ARTIGO 1. ORGANIZAÇÃO 

 

1.1. A 44ª 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 25 e 28 

de Julho de 2019, com uma quilometragem total de 196,4 Km. 

 

1.2. Esta competição será composta por um contra-relógio coletivo, 2 circuitos e 1 etapa 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 22 de julho de 2019 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. As taxas a aplicar são as seguintes: 

  

Atletas Federados na UVP-FPC 
(Juniores, Sub 23, Elites e Masters) 

30€ 

Atletas Federados na UVP-FPC 
(Cadetes Masculinos e Femininas) 

20€ 

Atletas Federados na UVP-FPC 
(Cadetes Femininas) 

Gratuito 

Atletas Federados na UVP-FPC 
(CPT) 

40€ 

  

2.3. - Inscrições realizadas após as 23h do dia 22 de julho, sofrem um agravamento de 10€ e têm 

de ser pagas em numerário junto ao secretariado da prova. 
 

http://www.acmadeira.pt/
mailto:geral@acmadeira.pt
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ARTIGO 3. CATEGORIAS DOS ATLETAS  

3.1. A 44ª Volta à Madeira em Bicicleta está aberta à participação de atletas federados na UVP-

Federação Portuguesa de Ciclismo, com idade igual ou superior a 15 anos até a data da prova, 

pertencentes às seguintes categorias:  

- Cadetes Femininas; 

- Cadetes Masculinos; 

- Juniores; 

- Sub-23; 

- Elites; 

- Masters 30, 40, 50 e 60; 

- Femininas; 

- CPT 

3.2. A categoria de Cadetes Masculinos cumprirá um programa mais curto. Participam na 1ªEtapa 

(38,9kms) e na 3ª Etapa (46,9kms). 

 

3.3. A categoria de Femininas cumprirá um programa igualmente menor. Participam na 1ªEtapa 

(38,9kms), 2ª Etapa (47,6Kms), e na 3ª Etapa (46,9kms). 

 

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

participam apenas na 3ª etapa (46,9kms). 

 

3.5. Os atletas das categorias CPT., Cadetes Masc., Cadetes Fem., e Femininas não contam para 

os prémios de montanha, metas-volantes e pontos. 

 

3.6. A Categoria CPT´s realiza as 3 Etapas em linha previstas, com a total distância de cada uma 

delas, perfazendo um total de 189,2 Km. 

 

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 18h00 e as 19h00, no dia 24 de Julho. 

  

4.2. A reunião do Colégio de Comissários com os Diretores Desportivos terá lugar no 24 de Julho 

(4ªfeira) às 19h15, na Sala de Formação do Complexo Piscinas Olímpicas do Funchal - Beco dos 

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

devidamente filiados na UVP/FPC. 
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4.3. A reunião do Presidente do Colégio de Comissários com os restantes Comissários terá lugar 

no dia 24 de Julho (4ªfeira) às 20h00, na Sala de Formação do Complexo Piscinas Olímpicas do 

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

 

4.4. Haverá uma reunião com todos os diretores desportivos, organização, colégio de comissários 

e todos os intervenientes da prova no dia 25 de Julho, às 17h20 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, Vermelha, Rosa e 

Azul Turquesa.  

 

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: Amarela, Verde, Azul, Branca, 

Vermelha, Rosa e Azul Turquesa.  

 

6.4. Não serão envergadas camisolas a partida do Prólogo Coletivo. 

 

6.5. Após o Prólogo Coletivo, e à partida para a 1ª etapa, todas as camisolas da corrida serão 

envergadas.  

1º - Os portadores das camisolas são os líderes das classificações que cada uma delas representa. 

2º - Todas as camisolas, excepto a amarela que será atribuída através da classificação geral do 

Prologo, serão atribuídas por sorteio aquando a reunião de directores desportivos no dia 24 de 

Julho. 

3º - A camisola amarela será atribuída ao corredor que passe em primeiro lugar a linha de meta, 

da equipa vencedora do prólogo. 
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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 deverá ser atribuída a camisola de acordo com os seguintes critérios: 

1º As fracções de segundo registados durante as etapas de contrarrelógio individuais (incluindo o 

prólogo) são reincorporadas no tempo total para desempatar os corredores em ex-aequo 

2º No caso de novo empate ou na ausência de etapas contrarrelógio individuais, tem-se em linha 

de conta a soma do número total de lugares obtidos em cada etapa, com exceção das etapas de 

contrarrelógio por equipas, e como última forma de desempate, o lugar obtido na última etapa 

disputada. 

 

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. 

 

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

ou 3ª categoria.  

Lugar PM1ª PM2ª PM3ª 

1º 15 10 6 

2º 13 8 4 

3º 11 6 2 

4º 9 4 1 

5º 7 2 

6º 5 1 

7º 4 
 

8º 3 

9º 2  

 10º 1 
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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 por tempos.  

 

8.4. Os prémios de montanha estarão distribuídos nas etapas nos seguintes locais: 

 

Etapa Local Categoria Distância 

1 ª Etapa – 
São Vicente 

 

1 – Após saída do Tunel do Veu da 
Noiva  

3ª 
18,10 Km 

2 – Junto ao entrocamento para o 
Chão da Ribeira  

3ª 
73,50 Km 

2ª Etapa – 
Santa do 

Porto Moniz / 
Estreito de 
Câmara de 

Lobos 

1 – Junto à Padaria “Panoeste” 2ª 21,40 Km 

2 – Cabo Girão 1ª 45,10 Km 

3 – Meta de Chegada – Estreito de 
Câmara de Lobos 

3ª 

63,30 Km 

3ª Etapa – 
Funchal - 
Funchal 

1 – 2ª Passagem pelo Casino (2ª 
Volta) 

3ª 
9,90 Km 

2 – 4ª Passagem pelo Casino (4ª 
Volta) 

3ª 
23,30 Km 

3 – 6ª Passagem pelo Casino (4ª 
Volta) 

3ª 
40,20 Km 

 

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 4º 5º 

25 18 12 8 4 

 

9.3. Nas chegadas serão atribuídos os seguintes pontos: 

 

Lugar 1º Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

1º 25 10 25 

2º 20 9 20 



44ª Volta à Madeira em Bicicleta 
Ciclismo de Estrada 

6 
 

3º 
16 8 

16 

4º 13 7 13 

5º 
10 6 

10 

6º 8 5 8 

7º 
6 4 

6 

8º 4 3 4 

9º 2 2 2 

 

10º 1 1 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.  

 

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.  

 

9.6. As metas volantes estarão distribuídas nas etapas nos seguintes locais: 

 

Etapa Local Distância 

1 ª Etapa – São 
Vicente 

 

1 – Junto à bomba de gasolina da Galp 12,60 Km 

2 – Junto à bomba de gasolina da Galp 52,60 Km 

3 – Junto ao miradouro, após passagem 
pela Igreja do Seixal 

60.0 Km 

2ª Etapa – 
Santa do Porto 
Moniz / Estreito 
de Câmara de 

Lobos 

1 – Ponta do Pargo, Junto à Escola Básica 15,30 Km 

2 – Lugar de Baixo, junto à passagem 
pedonal superior 

45,10 Km 

3ª Etapa – 
Funchal - 
Funchal 

1 – 2ª Passagem pela meta de Partida / 
Chegada  

13,40 Km 

2 – 4ª Passagem pela meta de Partida / 
Chegada 

26,80 Km 

3 – 6ª Passagem pela meta de Partida / 
Chegada 

40,20 Km 
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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 Juniores e Sub-23. 

 

10.2. Em caso de empate deverá ser atribuída a camisola de acordo com os seguintes critérios: 

1º As fracções de segundo registados durante as etapas de contrarrelógio individuais (incluindo o 

prólogo) são reincorporadas no tempo total para desempatar os corredores em ex-aequo 

2º No caso de novo empate ou na ausência de etapas contrarrelógio individuais, tem-se em linha 

de conta a soma do número total de lugares obtidos em cada etapa, com exceção das etapas de 

contrarrelógio por equipas, e como última forma de desempate, o lugar obtido na última etapa 

disputada. 

 

ARTIGO 11. CAMISOLA VERMELHA 

11.1. Classificação Geral De Cadetes Masc - Camisola vermelha: obtém-se através da soma dos 

tempos conseguidos em todas as etapas por cada corredor do escalão de Cadetes. 

 

11.2. Em caso de empate entre dois ou mais corredores será atribuída a camisola ao melhor 

classificado na última etapa disputada até esse momento.  

 

Artigo 12. CAMISOLA ROSA 

12.1. Classificação Geral Feminina - Camisola Rosa: obtém-se através da soma dos tempos 

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

(Juniores e superiores). 

 

12.2. Em caso de empate ou na ausência de etapas contrarrelógio individuais, tem-se em linha de 

conta a soma do número total de lugares obtidos em cada etapa, com exceção das etapas de 

contrarrelógio por equipas, e como última forma de desempate, o lugar obtido na última etapa 

disputada. 

 

Artigo 13. CAMISOLA AZUL TURQUESA  

13.1. Classificação Geral de Cadetes Fem. - Camisola Azul Turquesa: obtém-se através do tempo 

total da etapa por elas realizada.  
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ARTIGO 14. CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS 

14.1. 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. 

 

14.2. 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) Numero de primeiros lugares na classificação por equipas nas etapas; 

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

c) O lugar do 2º melhor corredor da classificação geral individual. 

 

14.3. Será realizada uma classificação por equipas para ambos os géneros. 

 

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

por equipas. 

 

ARTIGO 15. PERCENTAGEM DO FECHO DO CONTROLO 

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

 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

35% 35% 25% 

 

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

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

ARTIGO 16. CONTRA-RELÓGIO POR EQUIPAS / PRÓLOGO 

16.1. No contrarrelógio por equipas, as formações partirão pela ordem indicada pelos Comissários 

e o tempo de cada equipa tomado à passagem do 3º elemento pela meta.  

As saídas serão dadas de 15 em 15min, tempo estimado para conclusão de todos os elementos 

da equipa precedente.  

16.2 Os tempos atribuídos no prólogo serão integrados nos tempos da classificação por equipas 
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ARTIGO 17. ALTERAÇÕES AO PERCURSO 

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

equipas no mais curto espaço de tempo. 

 

ARTIGO 18. AS ETAPAS 

Juniores, Su23, Elites e Masters 
 

Etapas Distância Desnível (D+) 

Prólogo Coletivo - Machico 7,6 Km 87 m 

1 ª Etapa – São Vicente 79 Km 9.526 m* 

2ª Etapa – Santa do Porto Moniz / Estreito 
de Câmara de Lobos 

62.9 Km 3.067 m* 

3ª Etapa – Funchal 46,9 Km 630 m 

Total 196,4 Km 13.310m* 

 
 
Cicloturistas (CPT) 

 

Etapas Distância Desnível (D+) 

Prólogo Coletivo - Machico _ _ 

1 ª Etapa – São Vicente 79 Km 9.526 m* 

2ª Etapa – Santa do Porto Moniz / Estreito 
de Câmara de Lobos 

62,9 Km 3.067 m* 

3ª Etapa – Funchal 46,9 Km 630 m 

Total 188,8 Km 13.203m* 

 
 
Cadetes Masculinos  

 

Etapas Distância Desnível (D+) 

Prólogo Coletivo - Machico _ _ 

1 ª Etapa – São Vicente 38,9 Km 4.763 m* 

2ª Etapa – Santa do Porto Moniz / Estreito de 
Câmara de Lobos 

_ _ 

3ª Etapa – Funchal 46,9 Km 630 m 

Total 85,8 Km 5.393m* 
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Femininas 

 

Etapas Distância Desnível (D+) 

Prólogo Coletivo - Machico _ _ 

1 ª Etapa – São Vicente 38,9 Km 4.763 m* 

2ª Etapa – Santa do Porto Moniz / Estreito de 
Câmara de Lobos 

47,6 Km 2.711 m* 

3ª Etapa – Funchal 46,9 Km 630 m 

Total 134,4 Km 8.104m* 

 
 
Cadetes Femininas 

 

Etapas Distância Desnível (D+) 

Prólogo Coletivo - Machico _ _ 

1 ª Etapa – São Vicente _ _ 

2ª Etapa – Santa do Porto Moniz / Estreito de 
Câmara de Lobos 

_ _ 

3ª Etapa – Funchal 46,9 Km 630 m 

Total 46,9 Km 630m 
 

*Altimetria influenciada pelos túneis existentes no percurso.  

 

ARTIGO 19. VIATURAS DE APOIO  

19.1. 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.   

19.2. 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.  

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

ARTIGO 20. PENALIDADES 

20.1. Serão aplicadas as constantes da tabela de penalidade do regulamento da UVP-FPC, e em 

última análise pelo Colégio de Comissários. 
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ARTIGO 21. CERIMÓNIAS PROTOCOLARES 

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

do vencedor da etapa. 

 

21.2. O líder de cada classificação deverá vestir a respetiva camisola.  

 

21.3. 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 

 

21.4. A cerimódia protocolar  após as etapas irá atribuir os prémios pela seguinte ordem: 

a) Vencedor da Etapa – Cadetes masculinos; 

b) Vencedor da Etapa - Femininas 

c) Vencedor da Etapa – Masculinos; 

d) Classificação Geral Individual por Tempos de Cadetes Maculinos – Vermelha 

e) Classificação Geral Individual por Tempos de Femininas – Rosa; 

f) Melhor classificado prémio Juventude – Branca 

g) Classificação Geral da Montanha – Azul 

h) Classificação Geral por Pontos – Verde 

i) Classificação Geral Individual por Tempos – Amarela 

 

21.5. É permitida a ida à cerimónia protocolar com calças de fato de treino, mas com a parte 
superior do equipamento de corrida. É permitido alternativa ao calçado de corrida, apenas se forem 
sapatilhas (Ténis). 
 

21.6.. É proibido qualquer apetrecho como cachecóis, bandeiras ou outro na cerimónia protocolar 
sob pena de sanção disciplinar.  
 

 ARTIGO 22. COMPORTAMENTO ANTIDESPORTIVO  

22.1. 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. 
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22.2. 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). 

 

22.3. Serão penalizados, em último caso com a desclassificação, todos aqueles que:  

a) Desrespeitem o Código da Estrada 

b) Não respeitem as indicações fornecidas por elementos da organização e/ou forças de ordem 

de segurança. 

c) Não passem pelo controlo zero na partida e outros pontos de passagem obrigatórios ao longo 

do percurso. 

d) Não respeitem o ambiente, poluindo ou degradando o mesmo ao longo do percurso, seja pelo 

lançamento de desperdícios ou outros. 

e) Disponham de carro de apoio próprio que, à revelia da organização, possa de alguma forma 

prejudicar o normal desenrolar da prova. 

f) Se comportem de forma desrespeitosa para o presente regulamento e/ou para o normal 

desenrolar da prova. 

 

ARTIGO 23. CONTROLO ANTI-DOPING  

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

 

ARTIGO 24. OMISSÕES  

24.1. Todos os casos omissos neste Regulamento Técnico Particular serão resolvidos tendo como 

base o R.G.T.C. e em última análise pelo Colégio de Comissários. 

 

ARTIGO 25. ALTERAÇÕES 

25.1. A organização reserva-se ao direito de proceder a qualquer alteração em função de 

acontecimentos que sejam alheios à organização, procedendo a correcções de acordo com 

situações e casos previstos no Regulamento Geral Técnico de Ciclismo da FPC/UVP, assim como 

não previstos, e após deliberação com o Colégio de Comissários. 

 

ARTIGO 26. DESISTÊNCIAS 

26.1.  Quando um corredor desiste da prova, por qualquer razão, deve avisar o comissário mais 

próximo e retirar o seu dorsal. Qualquer atleta desistente não receberá qualquer ponto na 

classificação. 
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ARTIGO 27. DIREITOS DE IMAGEM E PATROCÍNIOS 

27.1.  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. 

 

27.2. 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. 

 

27.3.  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. 

 

27.4.  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. 

 

27.5.  As equipas/corredores que não o cumpram estas normas serão desclassificadas da prova. 

 

ARTIGO 28. PATROCÍNIOS 

28.1.  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. 

 

ARTIGO 29. OUTRAS INFORMAÇÕES 

29.1.  Poderá ser utilizado qualquer tipo de bicicleta sem motor, com um conjunto de dois pedais. 

 

29.2. Não é permitido circular no percurso em sentido inverso ao da prova, sob pena de 

desclassificação. 

 
29.3. Todos os participantes é exigido o respeito pelas leis do código de estrada, uma vez que a 
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Prova percorre estradas CONDICIONADAS ao trânsito local. 

 

29.4. O mero acto de inscrição nesta Prova supõe a aceitação total deste regulamento, ao mesmo 

tempo que se renuncia a toda e qualquer acção legal contra a organização que pudesse derivar 

da participação nesta Prova. 

 
29.5. Para participação na prova, as bicicletas terão de estar de acordo com as normas 

regulamentares (peso mínimo 6.800 grs. e sistema de travagem com, pelo menos, um travão), 

reservando a organização e o colégio de comissários proceder às medições de peso e verificações 

de andamentos (Escalão de cadetes), de acordo com o regulamento técnico da FPC/UVP. 

 
 


