
 

 
 

 
 

 

 

 

Regulamento 

 

Contrarrelógio Individual (CRI) 

“Caminho dos Pretos” 

7.7kms 

 
Com o intuito de regressarmos à normalidade sobre as duas rodas/competição regional a Associação 

de Ciclismo da Madeira respeitando Orientações Técnicas emanadas pela Direção-Geral da Saúde no 

âmbito da pandemia de COVID-19, realizará este evento no dia 12 de julho.       

 

 O principal objetivo desta competição é a preparação/sensibilização das novas condutas a adotar face 

aos tempos que estamos a viver de modo a reatar a competição velocipédica regional.  

 

 Cientes que todos elementos intervenientes neste evento seguirão as regras por forma a minimizar o 

risco de transmissão de SARS-CoV-2 e o impacto da doença desejamos a todos um bom regresso e acima de 

tudo que a camaradagem e o bom ambiente imperem sempre!
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Evento | Caminho dos Pretos – Contrarrelógio Individual Caminho dos Pretos 

Localização | Funchal – Caminho dos Pretos (ER201); 32°39'50.5"N 16°52'17.2"W 

 

Data | 12 de julho (Domingo) 

Perfil de Prova Oficial | Caminho dos Pretos (Palheiro Ferreiro – Terreiro da Luta) – 7.7 kms   

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 “Contrarrelógio Individual – Caminho dos Pretos”, 

sendo o seguinte: 
 

 

Artigo Primeiro 

 

Organização 

 

1- A Associação ciclismo da Madeira, é entidade organizadora  da prova de ciclismo na vertente estrada, 

exclusivamente para Ciclistas Federados, pertencentes à Categoria de Cadetes e Superiores, 

sem limitações físicas, denominada Contrarrelógio Individual “Caminho dos Pretos“, 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 

 

12 de julho – Domingo 

 

9h00- Abertura do secretariado (no local da partida – Inicio do Caminho dos Pretos). * 

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 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. 

 

Artigo Terceiro 

 

Percurso 

1- O percurso terá início no Caminho dos Pretos (Palheiro Ferreiro), e chegada a 100m do 
Santuário do Terreiro da Luta, no final da ascensão. 

2- A prova tem uma quilometragem de 7.7 Km.  
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3-  O trajeto destina-se à vertente de Estrada. 

4- Todos os Participantes realizam o percurso uma única vez, em sistema de contrarrelógio 

individual, sendo registado esse tempo para averbamento da classificação final geral. 

5- Todos os Participantes terão ordem de partida que é estabelecida pela ACMadeira, organizadora 

da prova sendo que cada um deve estar presente 5 minutos antes da partida. 

6- A ordem de saída para a prova será publicada no site da ACMadeira, nas redes sociais e enviada 

por email para os diretores dos clubes participantes até ao dia anterior à realização da mesma. 

7- Os corredores partem com intervalos idênticos. 

8- Se um corredor for alcançado, não pode acompanhar nem seguir na roda do corredor que o 

alcança. 

9- O corredor que alcança outro deve respeitar um desvio lateral de pelo menos dois metros. 

10- É proibida a ajuda entre corredores. 

 

Mapa e Perfil da Prova 
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Artigo Quarto 

 

Participantes 

1- A prova é exclusiva para ciclistas federados pertencentes à Categoria de Cadetes e Superiores. 

2- No final da prova haverá uma classificação individual geral. 
 

Artigo Quinto 

 

Inscrições 

1- As inscrições deverão ser realizadas no site da ACMadeira, https://www.acmadeira.pt, até à quarta-
feira anterior à prova, 8 de julho. 

2- As inscrições são gratuitas para todos os escalões.  
 

 

Artigo Sexto 

 

Assistências/Desistências 

1- Não é permitido o acompanhamento dos ciclistas com viaturas de apoio.  

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

do seu final. 

3- Qualquer atleta desistente não será classificado. 

 

Artigo Sétimo 

 

Ultrapassagens e Dobragens 

1- Se um corredor for alcançado, não pode acompanhar nem seguir na roda do corredor que o alcança 

2- É proibida a ajuda entre corredores. 

 

 

Artigo Oitavo 

    Pós-Prova 

1- 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. 

 

 

Artigo Nono 

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. 
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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 Décimo 

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; 

• Ambulância. 

• Equipa médica – Equipa Médica Monumental Lido Medical Center 

 

 

 

2- Unidades de saúde : 

 

Hospital Dr. Nélio Mendonça 

Avenida Luís de Camões, 9004-514 Funchal 

Telefone: 291 705 600 
 

 

 

 

Artigo Décimo Primeiro 

 

Equipamento 

1- Cada ciclista 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. 
 

Artigo Décimo Segundo 

 

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. 
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Artigo Décimo Terceiro 

 

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, 16 de junho de 2020 
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