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Artigo 1º - Organização 

 

1. As provas pertencentes aos Vários Patrocinadores são organizadas e realizadas pela 

Orped Angola (SU) Lda., empresa de organização de eventos desportivos de acordo 

com o Regulamento Técnico de Ciclismo da FACI, APCIL, APCIB e UCI que se disputará 

de 29 de Fevereiro a 8 de Novembro de 2020. 

 

2. São provas calendarizadas ou não. 

 

3. Todos os envolvidos na corrida estão obrigados a conhecer o Regulamento Técnico 

de Ciclismo da FACI, APCIL, APCIB e UCI, não podendo alegar sob qualquer hipótese, 

ignorância aos preceitos aqui descritos. 

Artigo 2º - Calendário 

 

1. O calendário é elaborado anualmente, pelo período de 1 ano civil ou uma 

época. 

Artigo 3º - Tipo de Corrida 

 

1. As corridas serão disputadas em etapas. 

 

2. O número de etapas será definindo em cada prova. 

Artigo 4º - Participação 

 

1. A categoria juvenil e feminino terão a partida separada sempre que a quilometragem 

ultrapassar a regra geral. Em algumas corridas poderão partir com do pelotão quando 

assim for definido. 

2. Todas as outras categorias terão a partida e chegada em um único pelotão. 

3. As categorias dos ciclistas são determinadas pela idade dos ciclistas, a qual é definida 

pela diferença entre o ano de realização da corrida e o ano de nascimento do 

ciclista. A alteração da categoria só é permitida no início de cada ano ou época 

antes da primeira corrida e só pode ser efectuada 1 única vez, sendo que as 

categorias permitidas se subdividem da seguinte forma: 

 

a) Feminino dos 15 até idade superior. 

b) Juvenil  dos 13 aos 14 anos de idade no ano da inscrição. 

c) Cadete dos 15 aos 16 anos de idade no ano da inscrição. 

d) Junior  dos 17 aos 18 anos de idade no ano da inscrição. 

e) Sub 23  dos 19 aos 22 anos de idade no ano da inscrição. 

f) Elite  dos 23 até idade superior (categoria principal). 

a) Master 30 dos 30 aos 39 anos de idade, no ano da inscrição. 

 

b) Master 40 dos 40 aos 49 anos de idade, no ano da inscrição. 

 

c) Master 50 dos 50 aos 99 anos de idade, no ano da inscrição. 
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Artigo 5º - Seguros Desportivos 

 

1. O seguro desportivo ou pessoal é obrigatório. 

 

2. As equipas e ciclistas individuais que participarem da corrida sem o respectivo seguro 

mencionado no ponto 1 deverão assumir todas as despesas e custos que advirem em 

caso de acidentes sendo que a organização reconhece que a sua participação 

voluntária significa a aceitação do descrito neste ponto. 

 

3. A organização da corrida apenas prestará os primeiros socorros no acto do acidente, 

que é assegurado pelo INEMA (Instituto Nacional de Emergências Medicas de 

Angola). 

 

4. Todas as equipas, ciclistas individuais, comissários e todo staff que fazem parte da 

corrida deverão estar munidos com o próprio seguro de acidentes pessoais ou 

desportivo (despesas com cuidados médicos ambulatórios e hospitalares, despesas 

de transporte, invalidez permanente, morte) e material (perda de rendimentos) em 

caso de acidente na corrida. 

 

5. A organização da corrida estará isenta em caso de acidente de todas as 

responsabilidades bem como das despesas monetárias e não só que advirem em 

consequência do não cumprimento do ponto 1, 2, 3 e 4 do presente artigo. 

Artigo 6º - Equipas 

 

1. Ao abrigo do presente regulamento, uma equipa é uma entidade desportiva que 

reúne ciclistas e Staff técnico com o objectivo de participar em corridas de ciclismo. 

 

2. Cada equipa poderá ser inscrita com o número de ciclistas que preferir.  

 

3. Os ciclistas individuais podem participar na corrida, caso haja a necessidade de os 

agrupar como misto os mesmos terão que ser no mínimo 3. 

 

4. A corrida está aberta às equipas nacionais, equipas internacionais, grupos 

desportivos, ciclistas individuais e outras estruturas autorizadas pelo Regulamento 

Técnico de Ciclismo da FACI, APCIL, APCIB e UCI. 

Artigo 7º - Premiação 

 

1. A premiação de cada corrida será informa antecipadamente. 

 

Artigo 8º - Secretariado 

 

1. Todas as informaçõesserão públicas e poderão ser consultadas na página 

www.orpedangola.com do organizador e no Facebook @orpedangola. Para mais 

informações poderá enviar um email para info@orpedangola.com. 

Artigo 9º - Reunião Técnica 

 

1. No geral não haverá reunião técnica, sendo que poderá acontecer em algumas 

provas. Todas as dúvidas e ou disposições deverá enviar um email para 

info@orpedangola.com. 
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2. Em casos mais extremos a sua realização poderá acontecer 3 horas antes da corrida 

em local a indicar. 

Artigo 10º - Radio de Comunicação 

 

1. Poderá existir ou não existe assistência por comunicação via radio entre as viaturas. 

 

2. As equipas podem usar os seus próprios rádios de comunicação quer nas suas viaturas 

bem como entre os ciclistas e o staff técnico informando a organização a frequência 

em utilização. 

Artigo 11º - Assistência Técnica Neutra 

 

1. Não existe serviço de assistência neutra, sendo que cada equipa é responsável pela 

assistência dos seus ciclistas, antes, durante e depois da corrida. 

Artigo 12º - Partidas 

 

1. Os ciclistas devem apresentar-se para controlo da sua bicicleta o mais tardar 45 

minutos antes da hora da partida. 

 

2. No momento da partida poderá ser realizado um novo controlo. 

 

3. A partida é dada parada. 

 

4. O horário de partida das provas será as 9h e é de cumprimento obrigatório, salvo se 

acontecerem situações anormais que motivem o atraso. 

 

5. A partida será dada pela contagem regressiva de 5 a 1 e uma bandeira branca ou 

verde. 

 

6. O juiz de partida verificará se os ciclistas que se apresentam na linha de partida, estão 

equipados de forma regulamentar (bicicleta, vestuário, dorsal, capacete, etc.). 

 

7. Depois de constatada a presença na meta de todos os intervenientes na corrida a 

partida deverá ser dada, desde que não ultrapasse 20 minutos antes ou depois da 

hora prevista. 

 

8. Exceptuando alterações mínimas ao horário da prova, as disposições constantes do 

programa e/ou guia técnico não podem ser alteradas 

 

9. O Organizador pode, se necessário, efectuar uma alteração substancial ao horário 

da prova, respeitando todas as condições técnicas para que a prova se desenrole 

sem sobressalto. 

Artigo 13º - Chegadas 

  

1. As chegadas serão dadas por uma bandeira axadrezada de cor preta e branca. 

 

2. Qualquer dúvida sobre o corte de meta será dirimida através do fotofinish. 

 

3. O ciclista que apôs efectuar o corte de meta se mantiver na estrada depois da linha 

de chegada sofrerá penalizações, que vão desde a desqualificação a um acréscimo 

no seu tempo. 
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4. Em caso de queda, furo ou incidente mecânico devidamente constatado nos 3 (três) 

últimos quilómetros da etapa em linha, os ciclistas acidentados são creditados com o 

tempo do ou dos ciclistas em companhia dos quais se encontravam no momento do 

acidente. A classificação é a da respectiva passagem pela linha de chegada. 

 

5. Se na sequência de uma queda nos 3 (três) últimos quilómetros, um ciclista ficar 

impossibilitado de cruzar a linha de chegada, é classificado no último lugar da do 

grupo em que se encontrava e é-lhe creditado o tempo do ou dos ciclistas em 

companhia dos quais se encontrava no momento do acidente. 

6. Os artigos 4 e 5 não se aplicam nas etapas com chegada em subida, excepto se o 

acidente tiver ocorrido antes da subida. Qualquer discussão relativamente às 

qualificações “chegada em subida” e “antes da subida” é decidida pelo colégio de 

comissários. 

 

7. Ainda que uma etapa termine em circuito, os tempos são sempre tomados na linha 

de chegada. 

Artigo 14º - Provas de CRI 

 

1. O intervalo de partida entre os ciclistas poderá variar de 1 a 2 minutos. 

 

2. A ordem de partida dos ciclistas será determinada pela organização, evitando que 

os ciclistas da mesma equipa partam sequencialmente. A ausência de qualquer 

equipa não impede a realização de um sorteio quando assim decidido, sendo que a 

ficha com a ordem poderá ser retirada por qualquer pessoa presente na reunião. 

 

3. Quando a prova de CRI se realizar depois de uma prova de fundo ou circuito fechado 

a ordem de partida será estabelecida tendo em conta a ordem do corte de meta da 

prova anterior não sendo possível a participação de nenhum outro ciclista, evitando 

que os ciclistas da mesma equipa partam sequencialmente 

 

4. O tempo de qualquer ciclista que se apresenta com atraso a partida, será contado a 

partir da hora prevista para sua partida. 

 

5. A classificação da equipa na prova de contra-relógio será determinada pelo tempo 

de chegada do terceiro ciclista. 

 

6. No caso de um ciclista ser alcançado, não está autorizado a tirar partido do rasto do 

ciclista que o alcançou devendo observar um desvio lateral de 2 metros e apôs 1 km 

de distância devera afastar-se. 

 

7. É permitido o ciclista ser acompanhado por uma viatura. Para evitar fraudes não será 

permitido o regresso da viatura ao seu ponto de partida. 

 

8. Os tempos de chegada serão tornados até ao centésimo do segundo. Somente em 

caso de igualdade de tempos, o mesmo será comunicado com a precisão necessária 

para desempatar os ciclistas. 

 

9. Não é permitido o abastecimento líquido e solido ao ciclista enquanto decorrer a 

prova de contra-relógio individual. 

 

Artigo 15º - Provas de CRE 

 

1. O intervalo de partida entre as equipas poderá variar de 2 a 3 minutos. 
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2. A ordem de partida das etapas contra-relógio por equipas será decidida pela 

organização. 

 

3. A classificação das etapas de contra-relógio por equipas contará apenas para a 

classificação por equipas. 

 

4. A classificação da equipa na prova de contra-relógio será determinada pelo tempo 

de chegada do terceiro ciclista. 

 

5. É permitido a equipa ser acompanhada por uma viatura. Para evitar fraudes não será 

permitido o regresso da viatura ao seu ponto de partida. 

 

6. Os tempos de chegada serão tornados até ao centésimo do segundo. Somente em 

caso de igualdade de tempos, o mesmo será comunicado com a precisão necessária 

para desempatar as equipas. 

 

7. Não é permitido o abastecimento líquido e solido ao ciclista enquanto decorrer a 

prova de contra-relógio por equipas. 

 

Artigo 16º - Classificações 

 

1. Para efeitos de obtenção da classificação geral por equipas todos os ciclistas inscritos 

contam. 

 

2. Para efeitos de obtenção da classificação geral individual e por equipas contará o 

tempo obtido nas etapas descartando sempre o tempo das etapas em circuito 

fechado. 

 

3. Só é permitida a disputa pela classificação geral individual se o ciclista participar em 

todas as etapas de uma prova. 

 

4. Qualquer ciclista ou equipa é livre de participar na etapa que achar conveniente ou 

que vá de encontro com os seus objectivos podendo apenas disputar a classificação 

da etapa e nunca a geral. 

 

5. Qualquer ciclista independente da categoria poderá ser o vencedor da etapa. 

 

6. No caso de um ciclista não participar na 1ª etapa e participar na etapa posterior, o 

seu tempo contará para a classificação da equipa na etapa. 

 

7. Os tempos de chegada serão tornados até ao centésimo do segundo. Somente em 

caso de igualdade de tempo, o mesmo será comunicado com a precisão necessária 

para desempatar os ciclistas. 

 

8. É rigorosamente proibido a participação na corrida de ciclistas sem o seu número 

dorsal devidamente colocado. 

 

9. Todo ciclista que cruzar a linha de chegada sem o seu número dorsal será 

imediatamente excluído da classificação. 

 

10. A classificação geral individual a tempo obtém-se através da soma dos tempos 

conseguidos em todas as etapas por cada ciclista, tendo em conta as penalizações 

se assim acontecer, sendo mais bem classificado o que menor tempo totalizar. 
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11. Em caso de empate entre dois ciclistas ou mais, os centésimos de segundo registados 

na etapa são reincorporados no tempo total para desempatar, sendo mais bem 

classificado o que menos centésimos tenha totalizado. 

 

12. Em caso de novo empate, o desempate é feito tendo em conta a soma dos lugares 

obtidos em cada etapa, sendo mais bem classificado o que tenha totalizado menor 

número. 

 

13. Se o empate ainda persistir, beneficiará o ciclista melhor classificado na última etapa. 

 

14. A classificação por equipas na etapa obtém-se pela soma dos três melhores tempos 

individuais de cada equipa. 

 

15. Os ciclistas que ultrapassarem a linha de chegada em grupo, ou cuja separação entre 

si não possibilite aos cronometristas um novo registo de tempo, serão creditados com 

o mesmo tempo. 

 

16. A classificação por pontos em cada etapa pela ordem de passagem na meta por 

categoria será a seguinte: 

 

a) 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 6, 5, 4, 3, 2 do 1º classificado até ao 15º. Todos 

os outros ciclistas receberão 1 ponto. 

Artigo 17º - Percentagem de Fecho do Controlo 

 

1. Para as etapas fáceis o fecho de controlo se efectivará quando o pior tempo totalizar 

mais 25% do tempo do corte de meta do 1º ciclista. 

 

2. Para as etapas com um nível de dificuldade maior o fecho de controlo se efectivará 

quando o pior tempo totalizar mais 30% do tempo do corte de meta do 1º ciclista. 

 

3. Os comissários poderão rever a percentagem em caso de circunstâncias 

excepcionais.  

Artigo 18º - Protocolo 

 

1. Os seguintes ciclistas devem apresentar-se imediatamente na cerimónia protocolar: 

 

a) O vencedor da etapa. 

 

b) Os 3 primeiros da classificação geral individual por tempo em cada categoria. 

 

c) Os representantes das 3 melhores equipas 

 

2. Devem apresentar-se regra geral no prazo máximo de 10 minutos após a sua 

chegada. No caso de algum dos líderes chegarem atrasados, este devem dirigir-se 

imediatamente para o pódio após a sua chegada. 

Artigo 19º - Comportamento na Corrida 

 

1. Todos os ciclistas, directores desportivos, mecânicos, staff das equipas, organização e 

todos os participantes deverão ter um porte correcto e comportar-se 

convenientemente em todas as circunstâncias. 

 

2. Deverão abster-se de ameaças e injúrias. 
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3. Os ciclistas deverão defender a sua sorte desportivamente, qualquer combinação ou 

comportamento tendentes a falsear ou diminuir a competição, é proibido. 

 

4. Os ciclistas deverão observar a maior prudência. 

 

5. Em competição não serão permitidos o uso e a utilização de objectos de vidro. 

Artigo 20º - Abastecimentos 

 

1. Os abastecimentos só poderão ser feitos apôs autorização do director de corrida e 

em nenhum caso dentro do pelotão. 

 

2. Os abastecimentos serão feitos a partir da viatura por meio de cantis ou mochilas. 

 

3. Os ciclistas deverão deslizar até ao nível da viatura de apoio atrás da viatura do 

director de corrida. 

 

4. Na corrida em linha o abastecimento considera-se aberto 10 km depois da partida e 

fecha 10 km antes da chegada. 

Artigo 21º - Sinalização 

 

1. As viragens serão sinalizadas com uma bandeira amarela, um cone e uma placa, os 

desvios serão devidamente sinalizados com uma bandeira vermelha, assim como as 

partes do troço que representem maior perigo para os ciclistas.  

Artigo 22º - Sprints 

 

1. É rigorosamente proibido ao ciclista desviar-se do espaço que tiver escolhido no 

momento em que se lança em sprint, dificultando ou pondo em perigo os seus 

adversários. 

Artigo 23º - Incidentes 

 

1. Em caso de incidente susceptível de prejudicar o desenrolar regular de uma corrida, 

o director de corrida, obtido o acordo do colégio de comissários, poderá em qualquer 

altura decidir:  

 

a) Modificar o percurso. 

 

b) Determinar uma neutralização temporária da corrida. 

 

c) Manter os resultados obtidos ou fazer uma nova partida tomando em consideração 

as diferenças registadas no momento do incidente. 

Artigo 24º - Poderes do Colégio de Comissários 

 

1. Os comissários, individualmente ou em colégio, assumem a direcção dos eventos de 

ciclismo no plano desportivo e zelam para que o evento se desenrole, em todos os 

aspectos em conformidade com o regulamento. 

 

2. Verificam, em especial, se o regulamento particular da corrida, o desenrolar desta e 

se todas as disposições técnicas estão rigorosamente em conformidade com os 

regulamentos aplicáveis. 
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3. Os comissários constatam as infracções e pronunciam as sanções previstas. 

 

4. O colégio de comissários regista as decisões dos comissários a nível individual e aplica 

ou confirma as sanções. 

 

5. Cada comissário deve fazer corrida de neutralidade e de independência. Não pode 

estar envolvido, a nenhum título, com a organização da corrida. Deve recusar de 

imediato a sua nomeação caso tenha conhecimento de algum dado que possa 

colocar a sua neutralidade em questão. 

 

6. O colégio de comissários mandará corrigir qualquer irregularidade que constatar no 

decorrer da corrida. 

 

7. Os comissários constatarão as infracções e detectarão as penalidades. 

 

8. Cada comissário poderá, por si mesmo, tomar as seguintes decisões:  

 

a) Recusar a partida aos ciclistas que não estiverem dentro das normas ou que, 

manifestamente não estejam em condições de participar na corrida. 

 

b) Fazer avisos e repreensões. 

 

c) Pôr imediatamente fora da corrida, um ciclista que cometa uma falta grave. 

 

9. As decisões acima deverão ser consignadas em um relatório assinado. 

Artigo 25º - Directores Desportivos 

 

1. Cada equipa, têm que designar um único responsável denominado director 

desportivo. 

 

2. O director desportivo deve zelar para que todos os elementos da equipa ou que 

colaborem de alguma forma para o seu funcionamento, respeitem o regulamento. 

Ele próprio deve dar o exemplo. 

 

3. O director desportivo pode ser responsabilizado pelas infracções cometidas pelas 

outras pessoas e será sancionado com as sanções previstas para as infracções em 

causa, a não ser que demonstre que a infracção não pode ser atribuída a uma 

negligência da sua parte e que ele não a tolerou. 

Artigo 26º - Antidopagem 

 

1.  Poderá ser realizado em algumas corridas. 

Artigo 27º - Protesto 

  

1. Qualquer protesto que diga respeito a um acontecimento ou uma decisão durante a 

corrida, ou ainda, com relação a classificação, deverá ser levada ao colégio de 

comissários. 

 

2. O protesto deverá ser formalizado por escrito obrigatoriamente, na folha de protesto, 

acompanhada de uma caução de 10.000,00 Kwanzas, e deverá ser remetida ao 

director da corrida. 

 

3. Caso o protesto seja considerado procedente será restituído o valor por completo. 
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4. Caso o protesto seja considerado improcedente o respectivo valor reverterá a favor 

da organização. 

 

5. O protesto contra uma primeira decisão do colégio de comissários deverá ser 

apresentado 30 minutos depois da comunicação da decisão. 

 

6. O protesto respeitante a classificação deverá ser apresentada até 1 hora depois do 

término da corrida. 

Artigo 28º - Veículos 

 

1. Qualquer veículo com acesso ao percurso da corrida deve estar munido de um 

dístico. 

 

2. Durante as corridas em estrada, os ciclistas deverão conduzir-se sempre pela faixa da 

direita, deixando a faixa da esquerda, quando pista dupla, ou contramão, para o 

trabalho do policiamento, da imprensa, dos comissários e trânsito de veículos. 

 

3. A utilização da segunda faixa ou da contramão só será permitida com a autorização 

do policiamento da corrida. 

 

4. É terminantemente proibido o reboque de ciclistas por veículos. 

 

5. Os veículos de apoio só serão autorizados a acompanhar a fuga quando esta estiver 

no mínimo com 1 (um) minuto de vantagem sobre o pelotão principal. 

 

6. Para o controle da caravana, a direcção designará um comissário, que é 

denominado comissário de caravana, responsável pelo comportamento e marcha 

da caravana. 

 

7. Os vidros de todos os veículos presentes na caravana não devem ter marcações que 

obstruam a visibilidade através desse veículo, ou estarem obstruídos 

significativamente por decalques ou autocolantes. 

 

8. Os veículos devem circular do lado da estrada exigido pela legislação nacional. 

 

9. O organizador deve realizar um briefing no qual devem estar presentes as pessoas que 

seguem na caravana de moto, um representante da televisão, um representante das 

forças policiais e o colégio de comissários. 

Artigo 29º - Penalidades 

  

1. Na eventualidade do surgimento de alguma penalidade as mesmas serão de acordo 

aos regulamentos da FACI, APCIL, APCIB ou UCI. 

Artigo 30º - Omissos 

 

1. Para todos os casos omissos tomar-se-á em consideração os regulamentos da FACI, 

APCIL, APCIB ou UCI. 

Artigo 31º - Anexos 

 

1. São parte integrante do presente regulamento o seguinte: 

 

a) Tabela de premiação. 



 

Provas de ciclismo realizadas e organizadas pela ORPED 

Propriedade de Orped Angola SU Lda  11 

b) Tabela de penalizações. 

c) Folha de protesto. 

 

 

 

ORPED ANGOLA SU LDA 

 

Luanda, aos 11 de Janeiro de 2020 


