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Inscrições 

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

line disponibilizado no web site da UVP/FPC (www.fpciclismo.pt) até às 24 horas da 

quarta-feira dia 9 de setembro de 2020. 

• Atletas Federados: 35€ Masc / 15€ Fem 

• Atletas Não-Federados (Promoção): 50€ Masc / 25€ Fem 

• CPT: 40€ Masc / 20€ Fem 

• Aluguer de Chip: 5€ (a perda do chip tem um custo de 65€) 

Esta taxa de inscrição inclui: dorsal personalizado do evento; autocolante com controlo 

horário; seguro de acidentes pessoais (Atletas Não-Federados); acesso aos pontos de 

abastecimento e troféus para os/as atletas mais rápidos de cada categoria.  

 

Categorias 

• E-bikes: a partir dos 15 anos de idade (promoção a partir dos 19 anos de idade) 

• Promoção/CPT: a partir dos 19 anos de idade 

• Cadetes: 15 a 16 anos de idade 

• Juniores: 17 a 18 anos de idade  

• Feminino: 15 anos ou mais de idade 

• Masters 30: 30 a 39 anos de idade  

• Masters 40: 40 a 49 anos de idade  

• Masters 50: 50 a 59 anos de idade  

• Masters 60: 60 ou mais anos de idade 

• Elites: 19 a 29 anos de idade 

Nota: Os/As atletas do Escalão Cadetes realizam as 3 primeiras PEC´s (PEC1, PEC2 e 

PEC3). 

  

file:///C:/Users/35196/Downloads/www.fpciclismo.pt
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Equipamentos de Proteção Individual 

É obrigatório o uso de:  

• Capacete homologado para a competição de ciclismo;  

• Proteções nos joelhos e cotovelos em material rígido; 

• Luvas integrais. 

• Kit de Proteção Individual Covid-19 (máscara e gel desinfetante) 

É recomendado o uso de:  

• Proteção dorsal (podendo ser mochila, com proteção incluída). 

• Goggles 

Cada ciclista deve ser autossuficiente durante toda a duração da competição, incluindo 

troços de Ligação. Responsabilidade pessoal e autossuficiência são uma grande parte 

do espírito das provas de enduro sendo que os atletas devem planear com 

antecedência o material necessário para a competição que estão a participar. Cada 

atleta deve lembrar-se que eles são os únicos responsáveis por si mesmos, mas 

também deve ajudar outros concorrentes em prova sempre que possível – esse sim é o 

verdadeiro espírito de interajuda. É obrigatório que cada atleta possua telemóvel (com 

os contatos de emergência fornecidos pelo organizador).  

Lembramos que é obrigatório o uso de capacete nas ligações. 

É recomendável que cada atleta possua: 

• Multi ferramentas; 

• Manta térmica; 

• Câmara de ar ou kit de reparação de furos; 

• Apito; 

• Kit básico de primeiros socorros; 

• Bomba de ar; 

• Alimentos e líquidos.  
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Partidas 

Os atletas terão tempos pré-definidos para início de cada etapa. Os tempos de cada 

atleta serão atribuídos pela organização, e poderão ser consultados no autocolante 

individual do evento. Os atletas partem separados por sessenta segundos na seguinte 

ordem: 

1. E-Bike 

2. Promoção 

3. Cadetes Femininas 

4. Elites Femininas 

5. Master 60 

6. Master 50 

7. Master 40 

8. Master 30 

9. Cadetes Masculinos 

10. Juniores Masculinos 

11. Elites Masculinos 

 

Cada atleta terá a sua “hora ideal” para entrar na PEC e receberá o autocolante oficial 

da prova com referência ao seu dorsal, onde terá as suas horas de partida para cada 

uma das PECs.  

Haverá uma pausa de dois minutos entre categorias e também de dez em dez atletas.  

Todos os atletas devem controlar o seu tempo e não podem receber qualquer tipo de 

ajuda externa ao longo da prova. No caso de um atleta chegar tarde e estar a penalizar 

deve comunicar ao comissário e seguir as instruções do mesmo.  

A ordem de partida está feita com base no ranking atual da Taça Regional de Enduro 

2020, saindo do atleta com ranking mais baixo para o atleta com ranking mais alto.  

Cada atleta deverá acertar o seu relógio de acordo com o relógio da organização, no 

briefing deverão ser feitos os ajustes aos relógios de modo a ficarem todos 

sincronizados. 
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Penalizações 

Violação Penalidade 

Falhar Controlo horário de partida (controlo 0)  
Até 5 minutos de atraso - 1 minuto de penalização 

Mais de 5 minutos de atraso - 5 minutos de 
penalização 

 
Mais de 30 minutos de atraso – desqualificação 

Partir antecipada na PEC Penaliza com o dobro do tempo de avanço relativo 
à hora de saída 

 
 

Partir atrasado na PEC 

Poderá partir somente depois de autorizado pelo 
comissário presente no local, que só pode autorizar 
a partida se o atleta anterior tiver partido há pelo 
menos 20 segundos. O tempo conta desde a hora 
prevista no cartão horário. O atleta de 10seg para 
partir sem penalizar. 

Outras violações na partida (exemplo: passar à frente, atrasar a 
partida, etc.) 

5 segundos de penalização 

Não obedecer à marcação/ atalhar Desqualificação 

Falhar um controlo de passagem (CP) Desqualificação 

Atalhar sem intenção (ex: por queda) 30 segundos de penalização 

Assistência ilegal Desqualificação 

Transporte ilegal Desqualificação 

Desrespeito pelo ambiente 1 minuto de penalização 

Trocar uma peça marcada com autorização 5 minutos de penalização 

Trocar uma peça marcada sem autorização Desqualificação 

Atirar Tear Off dos óculos ou outros detritos para a pista Desqualificação 

Alterar o percurso Desqualificação 

Falta do nº das costas 30 segundos de penalização 

 

Conforme o Regulamento de Enduro da Federação Portuguesa de Ciclismo 

 

 


