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Data limite das inscrições:  4ªfeira, dia 26 de Maio, até as 24h. 

 
Taxa de inscrição: 

 
 

 

 
 

Local das inscrições: 
 
As inscrições devem ser efetuadas através do sistema de inscrições on-line disponibilizado no web site da 
Federação Portuguesa de Ciclismo (www.fpciclismo.pt) , ou através do web site  ACMadeira 
(2www.acmadeira.pt) onde poderá encontrar encaminhamento para as inscrições no site da FPC. 
 
As inscrições devem ser efetuadas através do sistema de inscrições on-line disponibilizado no web site da 
Federação Portuguesa de Ciclismo (www.fpciclismo.pt) , ou através do web site  ACMadeira 
(www.acmadeira.pt ) onde poderá encontrar encaminhamento para as inscrições no site da FPC. 
 
As inscrições deverão ser realizadas e pagas obrigatoriamente até a 4ªfeira anterior à prova, dia 26 de Maio.  
 
As inscrições podem ser anuladas até às 24 horas da sexta-feira anterior à realização da prova. Deverá ser 
enviado um e-mail para geral@acmadeira.pt, a indicar nome, número de licença do atleta e a prova em 
questão. 
 
As inscrições realizadas após dia 26 de Maio sofrem um agravamento de 50€ e têm de ser pagas em 
numerário junto ao secretariado da prova. 
 
Os atletas "Open" que realizem a sua inscrição e não compareçam, terão obrigatoriamente de pagar a 
totalidade do valor de inscrição. Os atletas Federados que realizem a sua inscrição e não compareçam, terão 
obrigatoriamente de pagar 50% do valor da inscrição. 
 
Os pagamentos dos valores de inscrição dos atletas deverão ser realizados através do NIB da ACMadeira 
0036 0129 99100053856 68 – Montepio, até ao dia 28 de Maio. 
 
 

 CR /XCO#2 

Atletas Federados na UVP-FPC 
(Masculinos) 

10€ 

Atletas Federados na UVP-FPC 
(Femininas) 

5€ 

Prova Aberta 
(Masculinos) 

30€ 

Prova Aberta 
(Femininas) 

15€ 
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PROGRAMA OFICIAL 
 

Local da prova: Fanal (Porto Moniz) 

 
Data: Dia 30 de Maio de 2021 

 
HORÁRIOS 

 
Domingo – 30 DE MAIO DE 2021 
 

08:30– 09:30   Check-In Sanitário (Junto ao Posto Florestal do Fanal) 
(Medição de temperatura e questionário epidemiológico (se aplicável)) 
 

8:45 – 9:30 Abertura do secretariado – Junto ao Posto Florestal do Fanal * 
(Confirmação das inscrições e levantamento dos frontais por parte de um diretor desportivo de cada clube, após toda a 
equipa ter passado pelo Check-In Sanitário.) 

8:50 Abertura do percurso para reconhecimento 

(apenas para atletas com respetivo frontal)  

9:20 Reunião com os diretores desportivos 

9:50 Chamada para a Corrida 

          (Cadetes M/F, Juniores M/F, Sub-23 M/F, Elites M, Master 30 M/F, Master 40 M/F, Master 50M/F, Master 60 M, Femininas e Open 
M/F) 

10:00 Início da Corrida 
          (Cadetes M/F, Juniores M/F, Sub-23 M/F, Elites M, Master 30 M/F, Master 40 M/F, Master 50M/F, Master 60 M, Femininas e Open 
M/F) 

12:30 Entrega de Prémios** 

*Ao secretariado deve dirigir-se apenas um diretor desportivo de cada clube, para as acreditações de todos os seus 
ciclistas.  

         **Conforme Manual de Boas Práticas – ACMadeira 2021 
Nota: O horário poderá sofrer alterações 
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Percurso (Prova Principal) 
 

 

 
Extensão do percurso: 5 Km 

 

Partida e Chegada: Fanal 

 
Descrição do Percurso: Partida no estradão de acesso ao planalto do Fanal, logo após a estrada de 

asfalto terminar. Depois o percurso segue por caminhos largos até ao Palheiro Vermelho, onde depois 

entra em single track, até ao Miradouro do Chão da Ribeira, daí segue quase sempre em direção ao 

Miradouro do Fio, sobe depois até ao planalto superior e desce depois até à zona de partida.  

 

Escalão Voltas Distância 

Sub-23 M. / Elites M. 6 30Km 

Master 30 M. / Master 40M. / Juniores M. 5 25 Km 

Master 50 M. / Master 60 M. 4 20 Km 

Cadetes M. / Femininas / Prova Open M. 3 15 Km 

Cadetes F. / Prova Open F. 2 10 Km 
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STAFF TÉCNICO 
 

Diretor de Prova 
Alexandre Andrade  

 
Presidente do Colégio de Comissários 

A definir. 

 
Secretariado e Centro de Acreditação 
ACMadeira 

 
Segurança e Apoio Médico 

Bombeiros e Equipa Médica ACMadeira 
 
 
 

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO 
Os atletas só terão permissão para iniciar a prova se cumprirem com o regulamento da FPC. 
✓ Capacete aberto; 
✓ Equipamento de XC (Calção e Licra); 
✓ Sapatilha de BTT 
✓ Equipamento de proteção individual Covid-19 presente no Manual de Boas Práticas ACMadeira 

2021 
 

TREINOS 
O percurso estará aberto para treinos conforme estabelecido no horário. 

Os atletas só terão permissão para começar a treinar depois de confirmarem a sua participação através 

do comunicado aos seus clubes e por sua vez terem realizado a inscrição dos mesmos via site.. 

Os dorsais têm de ser colocados obrigatoriamente antes do início da prova. 
 
 

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

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. 
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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. 

 
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  
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Localização do posto fixo: Junto ao secretariado no final da cada volta * 

*poderá o organizador em concordância com as equipas de socorro optar por outra localização do posto fixo 
(exemplo: final de uma descida técnica) 

 

 
Unidades de saúde próximas ao local do evento: 

 
Centro de Saúde de São Vicente  

Estrada D. João V, N° 159 Feiteiras de Cima,  

9240-206 São Vicente 

Telefone : 291 840 060  

 
Hospital Dr. Nélio Mendonça 

Avenida Luís de Camões; 9004-514 Funchal 

Telefone: 291 705 600 
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