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1. INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 O Campeonato da Madeira de Ciclismo de Maratonas de BTT (XCM) é uma prova de caráter regional, da 

responsabilidade da Associação de Ciclismo da Madeira, e será disputada de acordo com o Regulamento 

Geral e Técnico de Corridas e as normas que se seguem. 

 

2. CALENDÁRIO 

 
2.1. O Campeonato da Madeira de Maratonas de BTT (XCM) será disputado numa prova única que se realiza a 
30 de Agosto de 2020. 

2.2. Em tempo útil será publicado o Programa de específico da prova. 

2.3. Só por motivos excecionais, a Associação de Ciclismo da Madeira, poderá alterar o local e/ou a data da 

prova, ou anular a mesma. 

 

3. CATEGORIAS 

3.1 Categorias / Idades / Tempos de prova 
 
 

Categoria Idades 

Sub23 19/23anos 

Elites 24/29anos 

Femininas > 19anos 

Masters 30 30/39anos 

Masters 40 40/49anos 

Masters 50  50/59anos 

 

4. INSCRIÇÕES 

 
4.1. As inscrições devem ser efetuadas diretamente através do sistema de inscrições on-line 

disponibilizado no web site da ACMadeira (www.acmadeira.pt) até a data estipulada no Programa de 
Prova. 

4.1.1. As inscrições deverão ser pagas obrigatoriamente até a data estipulada no Programa 
de Prova. 

4.1.2. As inscrições pagas 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. 

4.1.3. As inscrições realizadas após a data estipulada no Programa de Prova, sofrem um 

http://www.acmadeira.pt/
mailto:geral@acmadeira.pt
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agravamento de 10€ e têm de ser pagas em numerário junto ao secretariado da prova. 
4.1.4. Os atletas que realizem a sua inscrição e não compareçam, terão obrigatoriamente 

de pagar 50% do valor da inscrição. 

 

4.2. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÕES 
 

A verificação de licenças e autorizações por parte do Colégio de Comissários, bem como a 
atribuição dos dorsais, decorrem no secretariado da prova no horário indicado no Programa 
de Prova. 

 

4.3. REUNIÃO/BRIEFING DE DIRECTORES DESPORTIVOS 
 

A reunião com a Organização, Colégio de Comissários e Diretores Desportivos realiza-se 
no secretariado da prova, no local e hora indicado no Programa de Prova. 

 

5. TAXAS 
 

5.1.A taxa de inscrição no Campeonato da Madeira de Ciclismo de Estrada é a seguintes: 
 

 
Atletas Federados na UVP-FPC 

Masculinos 
20€ 

Atletas Federados na UVP-FPC 
Femininas 

10€ 

 
 

5.2. Novo frontal/dorsal implica um pagamento de 10€, junto ao secretariado da prova. 
 

 

6. ATRIBUIÇÃO DE FRONTAIS/DORSAIS 

 
6.1. Designa-se por dorsal, o número aplicado nas costas do atleta e frontal o número colocado no 

guiador.  

 
6.2. A atribuição dos dorsais aos atletas deve seguir a ordem e regras da grelha de atribuição de números 

por categoria; 

6.2.1. A atribuição de placas/dorsais no Campeonato da Madeira de Maratonas de BTT 
(XCM) será em função da classificação final do Campeonato da Madeira de Maratonas de BTT 
(XCM) do ano transato; 

6.2.2. Aos atletas inscritos pela primeira vez, em cada categoria, será atribuído pelo 
organizador um número pela ordem de inscrição, respeitando a grelha de atribuição de números 
por categoria; 

6.2.3. Se tal não for possível, o organizador providenciará um novo número de acordo com 
a sequência atribuída e respeitando a categoria. 
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7. CLASSIFICAÇÃO 

 
Haverá uma classificação por categorias por prova: 

 
 

Categoria Idades 

Masculinos 

Sub23 19/23 anos 

Elites 24/29 anos 

Masters 30 30/39 anos 

Masters 40 40/49 anos 

Masters 50        50/59 anos 

Femininas 

Elites > 19 anos 

 

7.1. Será efetuada uma classificação por categorias. 

7.2. O atleta vencedor de cada categoria receberá posteriormente a camisola de Campeão Regional 2020. 
7.2.1 Posteriormente à prova serão entregues as medalhas aos três primeiros 

classificados: 

1º Classificado – medalha de ouro 

2º Classificado – medalha de prata 

3º Classificado – mealha de bronze 

 
 

8. PRÉMIOS E CERIMÓNIAS PROTOCOLARES 
 

8.1. Não haverá cerimónia de entrega de prémios, tal como refere o “ Manual de Boas Práticas – 

ACMadeira “, por consequência da pandemia Covid-19. 

 
9. ACESSÓRIOS 

 
O uso de microcâmaras de filmar só é permitido montadas nas bicicletas dos atletas, e utilizada 

em prova com a autorização do PCC e Organização.  

 

A Associação Ciclismo da Madeira 

 


