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Data limite de inscrições: 4ªfeira, 8 de julho. 

 

Taxa de inscrição: 
 
 
 
 
 
 

Local das inscrições: 
 

www.acmadeira.pt 
 

 

PROGRAMA OFICIAL 

Local da prova: Caminho dos Pretos (Funchal) 

 

Data: Dia 12 de Julho de 2020 

 
 
 

HORÁRIOS 

Domingo – 12 de julho 
 
9h00- Abertura do secretariado (no local da partida – Inicio do Caminho dos Pretos – lado do 

Palheiro Ferreiro). * 
9h55 – Chamada do primeiro ciclista a partir 
10h00 – Partida para o primeiro ciclista 
11h00 – Previsão de partida para o último ciclista 
11h30 - Final da Prova  
 
 
*Ao secretariado deve dirigir-se apenas um diretor desportivo de cada clube, para as 
acreditações de todos os seus ciclistas.  
*A divulgação dos resultados será publicada no site ACMadeira, nas redes sociais da 
respetiva associação e enviada por email para os diretores dos clubes participantes. 

 
nota: O horário poderá sofrer alterações. 

 

Competição Masc. e Fem. Grátis 

mailto:geral@acmadeira.pt
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PERCURSO 

 

 

Extensão: 7.7 Kms (aprox.) 
 

 

 
 

 

CATEGORIAS 
 

 Categoria 

Categoria Masculina CADETES E SUPERIORES 

Categoria Feminina 

 
CADETES E SUPERIORES 
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STAFF TÉCNICO 

Diretor de Prova 
A definir 

 
Presidente do Colégio de Comissários 
A definir 

 
Secretariado e Centro de Acreditação 
ACMadeira 

 
Apoio Médico 
Bombeiros Sapadores do Funchal / Equipa Médica Monumental Lido Medical Center 

 

ZONA DE AQUECIMENTO 
Durante o aquecimento para a prova os atletas deverão ser portadores dos dorsais colocados 
corretamente conforme o regulamento. 

 

ASSISTÊNCIAS/DESISTÊNCIAS 
Não é permitido o acompanhamento dos ciclistas com viaturas de apoio.  

Quando um corredor desiste do CRI, por qualquer motivo, não pode inverter o sentido da prova 

antes do seu final. 

Qualquer atleta desistente não será classificado. 
 

ULTRAPASSAGENS E DOBRAGENS 
  Se um corredor for alcançado, não pode acompanhar nem seguir na roda do corredor que o alcança. 
É proibida a ajuda entre corredores. 
 

PÓS-PROVA 

Após a conclusão da prova, os ciclistas que pretendam regressar ao ponto de partida, devem 
aguardar a conclusão do último ciclista para o fazer, mantendo o distanciamento social. 
 

 

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. 
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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. 

 
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: 4 

N.º Ambulâncias: 1 

Localização do posto fixo: Junto ao início e final da prova. 
 
 

 
Unidades de saÚDE próximas ao local do evento: 

 
Hospital Dr. Nélio Mendonça 

Avenida Luís de Camões, 9004-514 Funchal 

Telefone: 291 705 600 
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