COMUNICADO Nº1

Caros Diretores Desportivos,
Serve o presente para clarificar os procedimentos a serem realizados na Taça de Portugal
de Ciclismo Feminino e da Taça de Portugal, Fase de apuramento, Zona B, em Arruda dos
Vinhos.
Até quarta-feira 5 de maio - às 23h59
- Estão abertas as inscrições das/os corredores no site da UVP-FPC;
- É obrigatório registar os elementos do Staff que estarão presentes no recinto, máximo

de 4 elementos de staff por equipa e o treinador.
- Apenas elementos filiados serão acreditados e poderão entrar no recinto;
- As/Os atletas individuais deverão enviar para o e-mail mtbevents@fpciclismo.pt o seu
número de licença e categoria, informando também do número de licença da pessoa filiada
que o irá acompanhar – pode ser outro atleta ou pessoa, mas terá obrigatoriamente que
estar filiado;
- As equipas devem fazer a inscrição e a confirmação das/dos atletas presentes até o dia 5
de maio às 23h59.

Quinta-feira 06 de maio
- 21h00 - Reunião de prova com os Diretores Desportivos;
- A reunião vai realizar-se por videoconferência através da plataforma TEAMS. O link de
acesso será enviado para o e-mail dos diretores desportivos registados na prova e às/aos
atletas individuais.

Domingo – 9 de maio
- Entrada no recinto da prova das Femininas pelas 11h00;
- Entrada no recinto da prova dos Cadetes pelas 14h00;
- Apenas elementos filiados serão acreditados e poderão entrar no recinto;
- No momento de entrada serão entregues os dorsais da prova aos diretores desportivos
de cada equipa;
- Os dorsais serão os mesmos utilizados em todas as provas de Estrada na época 2021;
- Não serão entregues dorsais individualmente a atletas pertencentes a equipas – deverá
o diretor desportivo levantar os dorsais de todos os elementos da sua equipa e de uma só
vez;
- Serão entregues fitas de pulso para acesso ao paddock: diretores desportivos, atletas e

staff da organização;
- Os atletas só terão acesso ao paddock no horário definido no programa da corrida;
- Todos os elementos presentes no paddock terão obrigatoriamente de usar máscara
certificada, exceto os atletas no momento do exercício, e adotar medidas de
distanciamento social;
- As cerimónias de entrega de prémios (pódios), realizar-se-ão imediatamente após a
chegada das/dos atletas.
- O acesso ao paddock, tal como vem sido hábito nas provas de ciclismo, vai ser
condicionado e exclusivo aos elementos credenciados na prova.
Procedimentos de entrada:
- Verificação da temperatura + questionário;
- Verificação de inscrição – listagens atletas e staff equipas;
- Colocação de fitas com a cor respetiva;
** Todas as dúvidas serão esclarecidas na reunião dos diretores desportivos. Estes são
tempos excecionais que nos obrigam a medidas excecionais. Dependemos de todos para
que possamos retomar a atividade do ciclismo, em segurança, apesar das adaptações
obrigatórias.
** Devido ao contexto da pandemia, a corrida vai realizar-se sem a presença de público. Pedimos
aos diretores desportivos que sensibilizem os familiares dos atletas para que esta regra seja
cumprida sem exceções. A organização tomará as medidas adequadas em caso de infração. A
colaboração de todos é fundamental para que possamos continuar a ter corridas de ciclismo.
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