
CAMPEONATO NACIONAL DE MADISON 2020-2021 

1. ORGANIZAÇÃO

A UVP-FPC organiza o Campeonato Nacional de MADISON em 12 de Setembro de  2021, de acordo com o regulamento 

da UCI, título III - Pista.  

2. PROVAS

O Campeonato Nacional de MADISON destina-se às categorias e disciplina a seguir indicadas. 

CATEGORIA DISCIPLINA 

ELITES Masculinos MADISON 

3. INSCRIÇÕES/ PARTICIPAÇÃO

▪ As inscrições (atletas e staff) devem ser feitas on line no site da Federação Portuguesa de Ciclismo (www.uvp-

fpc.pt) até ao dia 09/09/2021.

▪ Só é permitida a inscrição de atletas que, tenham participado em provas nacionais e  internacionais.

▪ Outras inscrições serão analisadas e validadas pela comissão de pista.

▪ Atletas do mesmo Clube/Equipa podem usar o equipamento do Clube/Equipa.

▪ Atletas de Clube/Equipa diferente podem usar os calções da Equipa/Clube, sendo a camisola fornecida pelo 
organizador.

4. SECRETARIADO

▪ A confirmação dos participantes (atletas e staff das equipas) realiza-se online através da mesma plataforma da 
inscrição no dia 10/09/2021 das 10h às 18h.

▪ No caso dos atletas e staff com licenças que não tenham sido emitidas pela UVP-FPC, o diretor desportivo 
deverá enviar a cópia da licença, no momento da confirmação de participantes, para o email

confirm@fpciclismo.pt .

▪ Não existirá verificação de licenças nem confirmação de licenças no Velódromo Nacional em Sangalhos.

▪ Em caso de alteração devido a doença depois da confirmação, o diretor desportivo deverá informar o 
organizador através do telefone 914 641 403 no mais curto espaço de tempo, sendo o prazo limite sempre 
antes da entrada no Velódromo Nacional em Sangalhos.

▪ Toda a informação detalhada sobre a prova será enviada antecipadamente por email para todos os 
credenciados, evitando assim procedimentos presenciais que impliquem contacto físico.



▪ A entrega da documentação e materiais técnicos para a prova, realiza-se no ato de entrada no Velódromo

Nacional em Sangalhos.

5. TÍTULOS NACIONAIS

Para atribuição dos títulos Nacionais é necessária a participação mínima de três equipas. 

6. ANTIDOPAGEM

O regulamento antidopagem da UVP-FPC aplica-se integralmente nesta prova. O controlo antidopagem realiza-se no 
Velódromo Nacional em Sangalhos. 

7. CERIMÓNIA PROTOCOLAR

De acordo com o artigo 1.2.112 do regulamento, os corredores devem apresentar-se na cerimónia protocolar, 

devidamente equipados com equipamento de corrida, sem óculos escuros e com sapatos de corrida, sapatilhas ou 

chinelos. 

Devem-se apresentar nas cerimónias protocolares, os três primeiros classificados de cada categoria.  

8. PENALIDADES

Aplicação exclusiva da Tabela de Penalidades do regulamento da UVP-FPC. 

9. PROGRAMA DESPORTIVO

14h30 - Abertura do Velódromo 
14h30 / 15h45 - Treinos Oficiais 

HORA H/M CATEGORIA DISCIPLINA PROVA T 

16:00 – 16:40 M Elite MADISON Madison – 30 Km 40 

16:45 M Elite MADISON Cerimónias Protocolares 5 

ENCERRAMENTO 

10. PLANO DE AÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICO-DESPORTIVA  e PLANO DE ADAPTAÇÕES PARA A

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS - TASK FORCE UVP-FPC - COVID-19 (A publicar)


