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CICLOCROSSE DE VOUZELA

INTRODUÇÃO

O  Vasconha  BTT  Vouzela,  Associação  de  Ciclismo  da  Beira  Alta,  o  Município  de  Vouzela  e  a

Federação Portuguesa  de Ciclismo,  vão organizar  O Ciclocrosse  de Vouzela!  De acordo  com o

previsto no calendário da Federação Portuguesa de Ciclismo, será também o Campeonato Nacional

de CRO – Ciclocrosse.

Depois  do sucesso das  provas  organizadas em 2015, 2016,  2019 e 2021 e  do sucesso que as

mesmas tiveram junto da comunidade local e dos participantes, avançamos com mais este grande

desafio para a equipa, para o concelho de Vouzela e para a nossa região. O objetivo é melhorar

relativamente aos anos anteriores e podermos proporcionar a todos os atletas, equipas e público

uma grande prova de ciclocrosse, ao nível da responsabilidade que é organizar um Campeonato

Nacional de CRO. 

O local da prova será no centro da vila de Vouzela, junto à ponte da antiga linha do Vale do Vouga.

O  percurso,  distâncias,  altimetrias  e  afins  serão  idênticos  aos  anos  anteriores.

A organização disponibilizará a todos os atletas lavagem de bicicletas para os atletas, quer no dia

da prova, quer no sábado, se pretenderem fazer algum reconhecimento.

Ao nível do alojamento, para quem o pretender, a informação encontra-se disponível no site do

Município de Vouzela - https://www.cm-vouzela.pt/visitar/dormir/

A inscrição de atletas será no site da federação portuguesa de ciclismo – www.fpciclismo.pt .

A PROVA REGE-SE PELO REGULAMENTO DO CAMPEONATO NACIONAL DE CICLOCROSSE, aprovado

em Reunião de Direção da Federação Portuguesa de Ciclismo em 12/09/2022.

Qualquer dúvida ou esclarecimento contacte a organização através de vasconhabtt@gmail.com ou

do número de telemóvel 964 485 583. 



INFORMAÇÃO DA PROVA

- Denominação: CICLOCROSSE DE VOUZELA – CAMPEONATO NACIONAL DE CICLOCROSSE

- Tipo de prova: CRO - Ciclocrosse

- Data da prova: 15 Janeiro 2023

- Localização: Vouzela

- Organização: Associação Vasconha BTT Vouzela | Município de Vouzela | ACBA | UVP-FPC

EQUIPA TÉCNICA 

- Presidente da Organização: Paulo Novo 

- Director da prova: Paulo Novo 

- Colégio de Comissários Nacionais: UVP-FPC 

- Comunicação e imagem: Vouzelar – Associação de Promoção de Vouzela

- Equipa de Cronometragem:  UVP-FPC

- Fotógrafos: Samuel “Fríz Frítz” | Eduardo Campos | Nélson Almeida 

INSCRIÇÕES

- Inscrições dos atletas federados devem ser efetuadas diretamente através do

sistema de inscrições on-line disponibilizado no sítio da UVP-FPC (www.fpciclismo.pt)

até às 23h59 horas de quarta-feira, dia 11/01/2023.

- As inscrições efetuadas fora do prazo regulamentar têm uma taxa extra de 15€
por atleta e só poderão ser realizadas no site da FPC até às 12h00 da 6ª feira, dia 13/01/2023.

REUNIÃO DE DIRETORES DESPORTIVOS

A reunião de diretores desportivos será realizada online, através da plataforma Microsoft Teams, 

na 5ª feira dia 12 de janeiro pelas 21h00. O link de acesso será enviado após o encerramento das 

inscrições.



PROGRAMA
 
     Dia 14/01 – SÁBADO

16h00 - Abertura do secretariado e confirmação de inscrições

18h00 - Encerramento da confirmação das inscrições

     Dia 15/01 – DOMINGO

08h00 - Abertura do secretariado e confirmação de inscrições

09h00 - Encerramento da confirmação das inscrições 

09h30 - Chamada para corrida C1 - Juvenis 

09h45 - Corrida C1 

10h30 - Chamada para corrida C2 – Masters 30, 40, 50 e 60

10h45 - Corrida C2 

11h55 - Chamada para corrida C3 – Todas as femininas + Cadetes

12h00 - Corrida C3 

13h15 – Cerimónia protocolar e entrega de prémios das corridas da anhã

14h30 - Chamada para corrida C4 – Elites, Sub-23 e Juniores (Masculinos)

14h45 - Corrida C4 

16h00 - Cerimónia protocolar de entrega de prémios da corrida da tarde. 

CATEGORIAS E TEMPOS DE CORRIDA



PERCURSO

Extensão: 2,55 Km



LOGÍSTICA 

Zona de Meta
Avenida João de Melo, Vouzela

Secretariado
Piscinas Municipais de Vouzela ( 40º43'19.06''N 8º06'36.30''W)

Reunião de Equipas: 
Plataforma digital a indicar
Local Controlo antidopagem: 
Piscinas Municipais de Vouzela

Localização da zona de lavagem de bicicletas: 
Piscinas Municipais de Vouzela

PARQUE DE EQUIPAS

Cada equipa que pretenda um espaço para estrutura no parque de Equipas terá que efetuar uma

reserva  para  o  organizador  local  até  às  18h00  de  Quinta-feira  antes  da  prova  por  e-mail,

mencionando o espaço pretendido e a matrícula da viatura. O Diretor de Equipa deve levantar as

respetivas credenciais no secretariado da prova antes de entrar no parque de Equipas.



CONTACTOS

Associação Vasconha BTT Vouzela
Avenida da Associação

3670-175 QUEIRÃ 

E-mail: vasconhabtt@gmail.com
Página de Facebook: https://www.facebook.com/Vasconha-BTT-Vouzela-574622439335790/ 

UVP- Federação Portuguesa de Ciclismo 
Rua de Campolide, 237 

1070-030 Lisboa / Portugal 

Tel.: +351 213 802 140 
Fax.: +351 213 802 149 

E-Mail: mtbevents@fpciclismo.pt

Associação de Ciclismo da Beira Alta
Rua Conselheiro Afonso de Melo 39 4ºEsq

3510-024 Viseu

WhatsApp: +351 967 761 277

E-mail: direcao.acba@gmail.com


