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Regulamento Particular
Artigo 1 - Organização
O 1ª Circuito de Ciclismo Feminino Ao Tom D’Ella, é organizado pela Associação de Ciclismo da Beira
Alta e pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Disputa-se a 15 de maio de 2022.

Artigo 2 – Tipo de Prova
O 1ª Circuito de Ciclismo Feminino Ao Tom D’Ella é uma competição de âmbito regional, sendo a 5ª e
última prova da época, pontuável para a Taça de Portugal de Ciclismo Feminino 2022. Esta é
exclusivamente para atletas femininas com licença desportiva de competição, filiadas nas categorias
de Cadetes, Juniores, Sub-23, Elites e Masters 30, 40, 50 e 60.
A corrida desenrolar-se-á, num circuito fechado, dentro da cidade da Tondela, com uma extensão
aproximada de 7km/volta.

Artigo 3 – Corridas e condições
1. Corrida
O 1ª Circuito de Ciclismo Feminino Ao Tom D’Ella será composto por duas corridas. A primeira corrida
(Corrida 1), começará às 09h30 e será para as categorias de cadetes e masters 50 e 60. A segunda
corrida (Corrida 2), começará às 11h00, e será destinada às categorias de juniores, sub23, elites,
masters 30 e masters 40.
2. Condições
Podem participar até 7 corredoras por equipa/categoria;
Cada categoria utiliza os andamentos regulamentares, os quais devem ser obrigatoriamente todos
medidos à partida (Cadetes e Juniores) e à chegada os que o Colégio de Comissários determinar.

Artigo 4 – Secretariado e Reunião de DD
1. O Secretariado realiza-se no dia 15 de maio a partir das 08:00, no Pavilhão Municipal de Tondela.
A confirmação das participantes é feita on-line na plataforma.
2. A reunião de diretores desportivos, decorrerá no dia 12 de maio, às 21h00, através da
plataforma TEAMS.
3. O briefing entre o Organizador e todos os motoristas e motards que seguirão a corrida na
caravana, um representante da televisão, um representante das forças de ordem, bem como o

1

Colégio de Comissários, organizado de acordo com o artigo 2.2.034bis do Regulamento FPC,
realiza-se no dia 09 de abril pelas 09:15h junto à partida.

Artigo 5 – Dorsais
Os dorsais para o 1ª Circuito de Ciclismo Feminino Ao Tom D’Ella, serão os da Taça de Portugal de
Ciclismo Feminino. Na eventualidade de serem distribuídas placas de quadro pelo organizador, estas
devem ser colocadas na bicicleta obrigatoriamente.

Artigo 6 - Apresentação das equipas e assinatura da folha de partida
As equipas deverão apresentar-se completas para a assinatura da folha de partida e apresentação das
equipas de acordo com a ordem e horário estabelecidos pelo organizador. Os horários serão enviados
até 48h antes do dia da competição.
A presença das corredoras é obrigatória, devidamente equipadas, sob pena das sanções previstas no
regulamento geral da UVP-FPC.

Artigo 7 – Assistência técnica neutra
O serviço de assistência técnica neutra é assegurado por 1 carro de apoio neutro.

Artigo 8 – Percentagem de fecho de controlo
Toda corredora que chegue com um atraso 10% superior ao tempo da vencedora não é classificada.
Em circunstâncias excecionais, a percentagem pode ser aumentada pelo colégio de comissários, depois
de consultar o organizador.
Por questões de controlo de corrida, todas as corredoras que sejam dobradas serão eliminadas e
classificadas no final de acordo com a sua volta de eliminação.

Artigo 9 – Programa
Quinta-Feira, 12 de maio
21h00 - Reunião de Diretores Desportivos (plataforma teams)
Domingo, 15 de maio
09h00 - Apresentação das equipas
09h15 - Medição de andamentos
09h30 - Partida da Corrida 1
11h00 - Partida da Corrida 2
13h30 - Entrega de Prémios
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Artigo 10 – Distâncias
1. Corrida 1
8 Voltas (49,6km) – Cadetes, Masters 50 e 60
2. Corrida 2
10 Voltas (62km) – Juniores, Masters 30 e 40
14 Voltas (86,2km) – Sub 23 e Elites

Artigo 11 – Caravana
A ordem dos carros das equipas da caravana, será definida em função do regulamento da Taça de
Portugal de Ciclismo Feminino.

Artigo 12 – Classificações
1. Classificação Individual
A classificação será estabelecida de acordo com a ordem de passagem na linha de Meta.
Todos os corredores de um mesmo pelotão são creditados com o mesmo tempo.
Se na chegada se verificar que vários corredores são classificados ex-aequo, será atribuída a cada um a
pontuação correspondente ao primeiro lugar onde se inicia o ex-aequo e os corredores serão
ordenados pela ordem de inscrição na prova.
2. Vencedora da Corrida 2 – Escalões Elites ou Sub23
Haverá um prémio para a vencedora da corrida 2, atribuído à atleta com o melhor tempo na corrida
dos escalões Elites ou Sub23.
3. Classificação por equipas
A classificação por equipas, será obtida em conformidade com o regulamento geral da Taça de Portugal
de Ciclismo Feminino.
4. Prémio SP GROUP
O prémio SP Group tem uma meta volante instalada ao km 3,5, junto do Monumento Ao Tom D’Ella. A
pontuação será considerada à passagem de cada volta, começando na 2ª. Este será disputado em
ambas as corridas, existindo uma classificação para cada uma delas, sendo atribuída pontuação
segundo a seguinte tabela:
Posição de Passagem
1ª
2ª
3ª
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Pontos
4
3
1

Corrida 1
Escalões: Todos
Nº de passagens pontuáveis: 2ª a 8ª
Critérios de Desempate: 1º Atleta do escalão etário mais jovem / 2º Classificação individual na corrida.
Corrida 2
Escalões: todos
Nº de passagens pontuáveis: 2ª a 10ª
Critérios de Desempate: 1º Atleta do escalão etário mais jovem / 2º Classificação individual na corrida.

Artigo 13 – Prémios/Troféus
1. Classificação Individual
- Troféus para a 1º, 2º e 3º classificada de cada categoria e para a 1ª, 2ª e 3ª Equipas;
- Camisola para a vencedora do escalão sub23 ou elite da corrida 2;
2. Prémio SP Group
- Troféu para a vencedora da corrida 1 e para a vencedora da corrida 2;
- Camisola para a vencedora da corrida 1 e para a vencedora da corrida 2;

Artigo 14 – Cerimónia Protocolar
Devem comparecer na cerimónia protocolar:
• As três primeiras de cada categoria
• As vencedoras do Prémio SP Group
• A Líder do Ranking
• A primeira equipa da prova.
As corredoras presentes nas cerimónias protocolares devem obrigatoriamente apresentar-se no pódio
devidamente equipados com camisola, calções, sapatos de corrida ou sapatilhas e sem óculos escuros.

Artigo 15 – Controlo Antidopagem
O regulamento antidopagem da FPC aplica-se integralmente nesta prova.
O Controlo será realizado no Pavilhão Municipal de Tondela.

Artigo 16 – Penalidades
Aplicação exclusiva da Tabela de Penalidades do Regulamento da FPC.
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Artigo 17 – Abastecimento apeado e Zona de Descarte
1 - O abastecimento apeado estará situado ao km 0,2 de cada volta, em frente à escola secundária
de Tondela, logo a seguir á meta. A abertura deste abastecimento, será definida pelo PCC.
2 – A zona de Descarte será devidamente sinalizada, e estará situada entre os km 0,5 e 0,8 de cada
volta, na rua Amélia Vale, após a zona de abastecimento apeado.

Artigo 18 – Localização dos Vestiários e Duches
Pavilhão Municipal de Tondela

Artigo 19 – Rádio Volta
As informações da corrida são emitidas na frequência 160.23750 MHZ

Artigo 20 - Cargos
- Diretor da prova: Pedro Martins (937 830 918)
- Coordenador Técnico: Sérgio Sousa (914 476 701)
- Diretora da FPC: Cristina Azevedo (965157918)
- Logística: Bruno Jesus (968 679 507)
- Médico da prova: a designar
- Ambulâncias – Bombeiros Voluntários de Tondela
- Comissário Presidente: Telmo Caramelo
- Carro Vassoura: ACBA
- Secretariado: UVP-FPC
- Comunicação e imagem: UVP-FPC
- Equipa de Cronometragem: UVP-FPC

5

ENTRADA
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