
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado nº 1 / Communiqué nº 1 

Caros Diretores Desportivos, 

Serve o presente para clarificar os procedimentos a serem realizados na Taça de Portugal XCO 

em Melgaço. 

Dear Sports Directors, 

Here, we clarify the procedures to be carried out at the Portugal XCO Cup in Melgaço. 

 

Até quarta-feira 14 de abril - às 23h59 / Until Wednesday April 14th - 11:59 pm 

 

- Estão abertas as inscrições dos corredores no site da UVP-FPC; 

- Riders' registrations are open on the UVP-FPC website; 

-  At the end of the registration process, a form of payment must be chosen; 

- É obrigatório registar os elementos do Staff que estarão presentes no recinto, máximo de 2 

elementos de staff por equipa e o treinador. 

- It is mandatory to register the Team Staff that will be present in the race, maximum of 2 staff 

plus 1 coach; 

- Apenas elementos filiados serão acreditados e poderão entrar no recinto; 

- Only licensed elements will be accredited and will be able to enter the venue; 

- Os atletas individuais deverão enviar para o e-mail mtbevents@fpciclismo.pt o seu número 

de licença e categoria, informando também do número de licença da pessoa filiada que o irá 

acompanhar – pode ser outro atleta ou pessoa, mas terá obrigatoriamente que estar filiado; 

- Individual athletes should send their license number and category to the email 

mtbevents@fpciclismo.pt, also informing the license number of the affiliated person who will 

accompany them - it may be another athlete or person, but it must be licensed; 

 

Quinta-feira 15 de abril / Thursday April 15 

- 21h00 - Reunião de prova com os Diretores Desportivos; 

- 21h00 – Team managers meeting; 

- A reunião vai realizar-se por videoconferência através da plataforma MS TEAMS. O link de 

acesso será enviado para o e-mail dos diretores desportivos registados na prova e aos atletas 

individuais. 

- The meeting will be held by videoconference through MS TEAMS platform. The access link will 

be sent to the e-mail of the Team Managers registered in the competition and to individual 

athletes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado e Domingo - 17 e 18 de abril / Saturday and Sunday - April 17th and 18th 

- Sábado, entrada no recinto de prova a partir das 08h00; - Domingo, entrada no recinto de 

prova a partir das 07h00; 

- Saturday, entry in the venue starts at 8:00 am; - Sunday, entry in the venue starts at 7:00 am; 

- No momento de entrada serão entregues os dorsais da prova aos diretores desportivos de 

cada equipa; 

- Os dorsais serão os mesmos utilizados em todas as provas da Taça de Portugal XCO na época 

2021; 

- At the moment of entry, the race numbers will be given to the Team Managers of each team; 

- The number plates will be the same in all Portugal Cup XCO events of the 2021 season; 

- Não serão entregues dorsais individualmente a atletas pertencentes a equipas – deverá o 

diretor desportivo levantar os dorsais de todos os elementos da sua equipa e de uma só vez; 

- Number plates will not be delivered individually to athletes belonging to a team - the Team 

Manager must pick up the number plates of all elements of his team at the same time; 

- Serão entregues fitas de pulso de cores diferenciadas de acesso exclusivo ao paddock: 

diretores desportivos, atletas e staff da organização; 

- Wrist bands of different colors will be delivered with exclusive access to the paddock: team 

managers, athletes and staff of the organization; 

- Os atletas só terão acesso ao paddock no horário definido no programa da corrida; 

- Athletes will only have access to the paddock at the time defined in the race program; 

- Todos os elementos presentes no paddock terão obrigatoriamente de usar máscara 

certificada, exceto os atletas no momento do exercício e adotar medidas de distanciamento 

social; 

- All elements present in the paddock must wear a certified mask, except the athletes at the 

time of exercise, and adopt measures of social distance; 

- O acesso ao paddock, tal como vem sido hábito nas provas de BTT, vai ser condicionado e 

exclusivo aos elementos credenciados na prova. Procedimentos de entrada: 

- Access to the paddock, as has been customary in mountain biking events, will be conditioned 

and exclusive to the elements accredited in the event. Entry procedures: 

- Verificação da temperatura + questionário; - Verificação de inscrição – listagens atletas e staff 

equipas; - Colocação de fitas com a cor respetiva; 

- Temperature check + questionnaire; - Registration verification - lists athletes and staff teams; 

- Placing wrist bands with the respective color; 

Todas as dúvidas serão esclarecidas na reunião dos diretores desportivos. Estes são tempos 

excecionais que nos obrigam a medidas excecionais. Dependemos de todos para que 

possamos retomar a atividade do ciclismo, em segurança, apesar das adaptações obrigatórias. 

All doubts will be clarified at the team managers meeting. These are exceptional times that 

force us to take exceptional measures. We depend on everyone so that we can resume cycling 

activity safely, despite mandatory adaptations. 

- Atletas Estrangeiros têm de apresentar teste PCR ao SarsCov 2 negarivo efetuado até 72 

horas antes do evento.  

-Foreign athletes must present a negative PCR test for SarsCov 2 carried out up to 72 hours 

before the event; 
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*** Devido ao contexto da pandemia, a corrida vai realizar-se sem a presença de público. 

Pedimos aos diretores desportivos que sensibilizem os familiares dos atletas para que esta 

regra seja cumprida sem exceções. A organização tomará as medidas adequadas em caso de 

infração. A colaboração de todos é fundamental para que possamos continuar a ter corridas 

de ciclismo. 

*** Due to the context of the pandemic, the race will take place without the presence of 

public. We ask all the team managers to raise the awareness of the athletes' family members 

so that this rule is followed without exception. The organization will take appropriate 

measures in the event of an infringement. Everyone's collaboration is essential for us to 

continue to have cycling races. 

 

 


