5ª Taça de Portugal de Ciclocrosse
POLISPORT

Apresentação
A 5ª Taça de Portugal de CRO é um troféu oficial da Federação Portuguesa Ciclismo, com o Clube
Águeda Bike Friends e o apoio do Município de Águeda e da Associação de Ciclismo da Beira
Litoral.
As provas de Portugal de CRO disputa-se em conformidade com o Regulamento da UCI e da
UVP/FPC sendo o colégio de comissários a única entidade responsável pela aplicação dos
mesmos.
Esta prova realiza-se no Águeda Bike Park / Centro de BTT em Águeda no dia 16 de janeiro
destinada ás categorias de acordo com as idades e de ambos os sexos (Juvenis, Cadetes, Sub-23,
Elites, Masters e Open).

Informação da Prova

Denominação da Prova: 5ª Taça de Portugal de CRO- POLISPORT
Tipo de Prova: CRO – Ciclocrosse
Data da Prova: 16 de janeiro de 2022
Organização: Águeda Bike Friends - ABF / UVP-FPC

Águeda Bike Park:
Local da prova: Águeda Bike Park / Centro BTT
Coordenadas GPS: 37.094764, -8.221919. 5.
Morada: Rua Proa do Barco – Randam 3750-725 Recardães

O Águeda Bike Park foi inaugurado no dia 4 de agosto de 2017, sendo o primeiro Bike Park
de Portugal que engloba um conjunto de pistas de diferentes níveis, com o selo de
aprovação da International Mountain Bicycling Association - Europe (IMBA Europe).
Ao longo dos últimos anos, tem sido evidente a aposta do executivo municipal nas áreas
ligadas à saúde e ao desporto, bem como na criação de espaços para atividades físicas e
desportivas.
Águeda é também um concelho conhecido pela sua tradição industrial ligadas às duas rodas
e com condições naturais para a prática desse género de desportos.
Desta forma, o Águeda Bike Park, instalado no abandonado campo de futebol do Randam,
pertencente à União de Freguesias de Recardães e Espinhel, engloba um sistema de trilhos
de BTT que foram desenvolvidos de acordo com as mais recentes linhas orientadoras para a
criação de trilhos sustentáveis da International Mountain Bicycling Association - Europe
(IMBA Europe), de forma a proporcionar uma experiência de qualidade aos seus utilizadores,
minimizando simultaneamente o impacto ambiental.
Esta infraestrutura poderá, assim, ser usufruída não só por toda a comunidade aguedense,
mas também por ciclistas de outros concelhos/países, congregando diferentes atividades de
desporto e lazer.
Este é um projeto multidisciplinar no âmbito da estratégia da autarquia na área do desporto,
sendo o primeiro Urban Bike Park da Europa com uma enorme variedade de trilhos no
mesmo espaço de níveis, um edifício de apoio aos ciclistas com café/esplanada, espaço para
eventos e salas polivalentes, área de lavagem das bicicletas, balneários e um espaço para
loja, podendo desenvolver uma atividade comercial relacionada com a Indústria das Duas
Rodas.

Equipa Técnica

Diretor Nacional de Ciclocrosse: Jorge Rocha
Diretor da prova: Rui Miranda
Logística: Narselio Oliveira / Pedro Costa
Médico da Prova: Dr. Luís Albuquerque
Comissário Presidente: A designar
Colégio de Comissários Nacionais: UVP/FPC
Coordenador Técnico: Pedro Vigário
Coordenador de controladores: A designar
Comunicação e imagem: UVP/FPC / Águeda TV
Equipa e Cronometragem: UVP/FPC
Fotógrafo / Vídeo: Licínio Florêncio (UVP-FPC) / Ciclismo + TV / Made In 37

Inscrições
•
•

•
•
•
•

Inscrições realizam-se em www.fpciclismo.pt – prazo limite 23h59 do dia 12 de janeiro
de 2022.
A confirmação dos atletas das equipas filiadas, é efetuada até ao dia 13 de janeiro ás
23H59.Os atletas individuais deverão fazer a sua confirmação para o email:
mtbevents@fpciclismo.pt
As inscrições fora do prazo regulamentar têm uma taxa extra de 15€ por atleta e só
poderão ser realizadas no site da FPC até às 23h59 da 6ª feira anterior à prova.
O pagamento de taxas de inscrição é feito diretamente no momento da inscrição.
A reunião dos diretores desportivos decorre via plataforma Microsoft Teams no dia 13
ás 21H00. Reunião do Microsoft Teams --- Clique aqui para aderir a reunião
A permanência no Padock e em qualquer ponto da pista, implica o uso obrigatório de
máscara.

Categorias e Corridas
Categorias / Idades / Tempos de Prova

Classe

Idade

Tempo Máximo (minutos)

Juvenis (Masculinos + Femininos)
Cadetes Masculinos
Juniores Masculinos
Cadetes Femininas
Sub - 23 Femininas
Elites Femininas
Master 30 Femininas
Master 40 Femininas
Master 50 Femininas
Elites Masculinos (Elites + Sub-23)
Master 30
Master 40
Master 50
Master 60
Open CRO (Não Federados)

13/14 Anos
15/16 Anos
17/18 Anos
15/16 Anos
17/22 Anos
> 17 Anos
30/39 Anos
40/49 Anos
> 50 Anos
> 19 Anos
30/39 Anos
40/49 Anos
50/59 Anos
> 60 Anos
> 19 Anos

25´
30´
40´
30´
40´
45´
35´
30´
30´
60´
45´
45´
45´
40´
30´

A taça de Portugal de Ciclocrosse destina-se exclusivamente aos atletas com licença desportiva
de competição.
A categoria Open CRO destina-se exclusivamente a corredores CPT ou com filiação diária, não
existindo classificação geral da taça para esta categoria.

O Campeonato Regional de CRO da Beira Litoral, destina-se exclusivamente aos atletas
Nacionais, com licença desportiva de competição, pertencentes a equipas filiadas na
Associação de Ciclismo da Beira Litoral.
Consultar o Anexo 2 do Regulamento Taça de Portugal de Ciclocrosse CRO da FPC.

Horários
Programa Taça Portugal CRO
Dia 16/01/2022 - Manhã
Descrição

Horário
07:00H
07:00 - 09:15H
09:30H
10:15H
11:15H
12:15H

Categorias

Entrada no Padock
Treinos
Partida Corrida C1 (Juvenis)
Partida Corrida 2 (M30, 40, 50, 60 e Open)
Partida C3 (Cadetes e todas as Categorias Femininas)
Partida C4 (Juniores e Elites)
13:30H - Inicio das Cerimónias Protocolares

Todas as
Categorias

Classificação Geral Final Individual
•
•
•
•

A Classificação final de cada corredor é estabelecida pelo somatório dos pontos
conquistados nas provas de CRO integradas na Taça de Portugal CRO.
Para ser declarado vencedor da Taça de Portugal CRO, um atleta tem que competir
obrigatoriamente em pelo menos 50% das provas realizadas.
Será realizada uma classificação geral final Sub23 masculinos.
Em caso de igualdade de pontuação na Classificação Geral da Taça de Portugal, os
corredores serão desempatados em função do maior número de primeiros lugares,
segundos lugares e assim sucessivamente. Se ainda assim se mantiver o empate, o
critério a utilizar será o melhor classificado na última prova disputada.

Monetários Constantes da Tabela Abaixo:
Classificação

Elites
Masculinos

Elites
Femininas

Junior + Sub23 Femininas

Juniores
Masculinos

Todas as
Restantes

1º
2º
3º
Totais

120,00€ + Troféu
80,00€ + Troféu
50,00€ + Troféu
250,00€

120,00€ + Troféu
80,00€ + Troféu
50,00€ + Troféu
250,00€

50,00€ + Troféu
30,00€ + Troféu
20,00€ + Troféu
100,00€

50,00€ + Troféu
30,00€ + Troféu
20,00€ + Troféu
100,00€

Troféu
Troféu
Troféu
Totais 700,00€

O total acumulado de prémios monetários para todas as categorias contempladas é de 700,00€

Cerimónias Protocolares

•
•

•

A cerimónia Protocolar e entrega de prémios realiza-se após o final da etapa. É
obrigatório a presença de todos os premiados de cada categoria.
Os atletas contemplados na cerimónia protocolar deverão obrigatoriamente envergar o
equipamento de competição das suas equipas e usar sapatos de competição ou
sapatilhas.
Não são permitidas bicicletas no pódio

Mapa do Percurso

Paddock

Zona 0

Equipamentos Disponíveis:

Zona 0 / PPO: Entrada;
Meta: Junto a Entrada;

Paddock: Parque de Estacionamento;
Lavagem de Bicicletas: No Edifício;
Balneários: No 1º Piso do Edifício;
Casas de Banho: No 1º Piso do Edifício;
Pódios: No 2º Piso do Edifício;
Zona Técnica / Abastecimento: Pista Junto a Meta;
Controlo Antidoping: No Edifício;
Secretariado: No 2º Piso do Edifício / Meta;
Sala de Isolamento: No Edifício;

Adaptações Regulamentares Específicas no Contexto Covid - 19

•

•
•

•

•
•
•
•

•

Existirá uma limitação no número de membros do staff de cada equipa com acesso à
Zona Reservada ao número estritamente necessário, o qual se encontra acima
referenciado no mapa.
Uso obrigatório de máscara de proteção nos locais de acesso aos credenciados.
Os elementos referenciados abaixo deverão dirigir-se à Tenda do Secretariado dendo
recomendável a apresentação de Certificado digital de Vacinação e a obrigatoriedade
da entrega do Termo de Responsabilidade; após estes procedimentos ser-lhes-á
colocada a pulseira do credenciamento.
Os credenciados serão todos e quaisquer indivíduos pertencentes ás equipas de
competição, forças de segurança, elementos com funções técnicas na prova e ao órgão
de comunicação oficial do evento.
Existirá no secretariado álcool gel desinfetante para as mãos.
As casas de banho serão desinfetadas de forma regular atendendo ás normas para o
efeito.
Existirá uma área de isolamento para eventuais casos suspeitos, com cadeira, mesa,
máscaras, desinfetante e material médico protetor.
Todos os elementos credenciados para a prova estão sujeitos ao cumprimento da
legislação estabelecida a nível governamental para o respeito das práticas de saúde
estabelecidas pela DGS e respetivas medidas sancionatórias.
Não obstante as sanções previstas nos Regulamentos aplicáveis a este tipo de prova, a
infração ou incumprimento das normas de exceção definidas pelo presente documento,
serão alvo de sanções por parte da Organização da prova ou do Colégio de Comissários,
consoante a natureza da mesma, e que poderão ir desde a advertência oficial até á
expulsão da prova em questão, tendo em conta a gravidade da infração, o facto de a
mesma ser cometida de forma continuada e repetida, e ainda as circunstâncias
atenuantes e agravantes da situação.

Plano de Segurança:
Staff Médico: 1 ambulância / 1 Médico/ 1 Enfermeiro / Socorristas

Contatos de Emergência:

Bombeiros Voluntários de Águeda
Avenida 25 de Abril,19
3750-137 Águeda
Contato: 234 610 100

Hospital Distrital de Águeda
Rua Misericórdia de Águeda 227
3750-130 Águeda
Contato: 234 611 000
Coordenadas GPS: 40°34'32"N 8°26'58"W

Águeda Bike Friends
Rui Miranda – Presidente
E-Mail: ruimiranda@aguedabikefriends.com
E-Mail: geral@aguedabikefriends.com
Contato: 916 407 989

Associação de Ciclismo da Beira Litoral
Rua Alves Barbosa, 327
3780-144 SANGALHOS
Contacto: 234 743 320

UVP – Federação Portuguesa de Ciclismo
Rua de Campolide, 237
1070-030 LISBOA
Contacto: 213 802 140
E-Mail: mtbevents@fpciclismo.pt

