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 Introdução  
O Conselho de Ciclismo Profissional da UCI tem como objectivo uma gestão equilibrada do Ciclismo Profissional por meio dos seus actores (equipas, corredores, organizadores, federações nacionais), sob a égide da UCI. Nesse quadro, tem por incumbência a organização técnica e 
administrativa desse sector.  De maneira a organizar-se eficazmente, o CCP criou grupos de trabalho; estes são compostos 
por membros do CCP e caso necessário, por especialistas externos. Têm como função estudar toda e qualquer questão relacionada com o domínio das suas competências e apresentar recomendações ao CCP. 
 O Grupo de trabalho “Segurança” é um dos principais grupos de trabalho do CCP. Contribui de forma importante num contexto crítico para o nosso desporto, que se pratica num espaço 
aberto, as estradas, e onde os perigos não são muitos vezes, fáceis de antecipar.  Desde a sua criação em Janeiro de 2000, o Grupo de Trabalho Segurança fixou como objectivo, 
desenvolver ferramentas destinadas aos Organizadores de provas de ciclismo de estrada de todos os níveis, baseando-se na experiência acumulada pelos Organizadores profissionais das grande provas do calendário.  
 Este guia representa o culminar concreto desse projecto; tem por objectivo fornecer informações e conselhos aos organizadores de provas de ciclismo de estrada, definindo recomendações mínimas de segurança válidas para todas as provas. 
 Este documento deve ser considerado como um guia, redigido tendo em conta todos os conhecimentos acumulados ao longo dos anos. Não constitui no entanto um regulamento 
constrangedor; tem como base o regulamento UCI, ilustrando-o e completando-o. As referências ao regulamento UCI serão seguidas no texto com a menção �. 
 
Caso seja necessário, os organizadores poderão adaptar as medidas e meios a colocar no 
terreno em função do nível da prova, tendo em vista a segurança máxima, sabendo que são responsáveis exclusivos da sua organização e que devem tomar todas as medidas de segurança que a prudência impõe. 
 Este guia destina-se sobretudo aos organizadores e Federações Nacionais, mas pode servir de referência às instâncias administrativas que emitem as autorizações (GNR e PSP) assim como os 
elementos da organização (escolta de motos civis, responsáveis dos rádios, carros de apoio neutro) e a Comunicação Social que acompanha o evento.  
Agradeço ao CPP e a todas as pessoas que colaboraram na elaboração deste Guia que prova, se fosse necessário, que o Ciclismo Profissional e o CCP contribuem para o desenvolvimento do ciclismo de estrada no seu conjunto. 
 Vittorio Adorni Presidente do Conselho de Ciclismo Profissional       
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1 » Partida 
  
Operações de Partida (Sinalização, Parque, Circulação) 
 

   
As operações de partida condicionam o bom desenrolar do início da corrida, tanto para os corredor como para os acompanhantes. É portanto necessário garantir uma boa sinalização dos acessos à partida, seja qual for o local de proveniência. 
 Cada “família” será então direccionada para o seu parque respectivo (equipas, elementos oficiais, imprensa, convidados) através de uma sinaléctica adaptada e/ou através de presença humana. 
 Para evitar a invasão das zonas reservadas (pódio de assinatura, zona de partida, zona de convidados), a colocação de barreiras é aconselhada. Será imprescindível para uma boa 
organização, o apoio de um serviço de ordem local (PSP, GNR ou voluntários) que terá como missão conter o público atrás dessas barreiras, as quais, por si só não serão suficientes para suster os espectadores. 
 Na mesma linha, para evitar que os motoristas (viaturas e motos) sejam surpreendidos no momento da partida, será necessário que os membros da organização estejam prontos dez 
minutos antes da partida. Alguns anúncios divulgados em rádio-volta, no pódio do som e na zona de convidados ou espaço VIP e dirigidos aos acompanhantes servirão para evitar estes incidentes.   
Resumindo: para uma boa partida, a fluidez da circulação na caravana ou para um percurso alternativo será um factor de sucesso. A sinalização do percurso deverá ser colocada atempadamente e verificada pela organização na manhã da partida. 
 A caravana poderá então dirigir-se pelo percurso neutralizado até à partida real (km 0) em perfeitas condições e saudar a localidade num ambiente de festa. 
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Acreditação - dísticos  

  Para uma visão geral da sua prova, Organizador terá de identificar todas as pessoas e veículos acreditados, de maneira a facilitar o acesso aos locais reservados. 
As pessoas receberão no Secretariado, no decurso das formalidades que antecedem a corrida, um crachat que registará o nome, função, assim como os acessos autorizados. Estas informações serão conservadas também nos formulários de acreditação.  
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Na parte da frente e de trás dos veículos habilitados a circular na corrida ou fora dela, será 
colocado um dístico de cor específica que corresponderá ao código cor do Organizador (zonas  de acesso).  
 
2 » Percurso 
 
Itinerário alternativo aconselhado  De maneira a tornar mais seguro o itinerário de corrida, por vezes inundado por um público 
numeroso e reserva-lo aos veículos indispensáveis, poderá ser útil prever um itinerário alternativo que permita às pessoas acreditadas ir directamente ao local de chegada.  
Na partida da prova, estarão previstos parques específicos para as diferentes zonas /convidados, zona de corredores, partida).  
Antes ou após a partida dos corredores, os veículos dirigir-se-ão para a chegada por um itinerário aconselhado mas não policiado. A colocação de sinalização específica desde a partida permitirá seguir este itinerário que poderá também ele, constar do livro de corrida. 
 No entanto, em função do número de veículos identificados, do número de público e das infra-estruturas da estrada, o Organizador pode decidir autorizar a circulação na estrada da corrida, 
mas convidando os veículos a abandonar a zona de partida quinze minutos antes da partida simbólica da prova. É importante recordar que o conjunto desses veículos extra-corrida não possui rádio e portanto não recebe ordens directas sobre a evolução da corrida. 
 A alguns quilómetros da chegada (indicação no livro de corrida), uma sinalização guiará os veículos pelo percurso oficial de maneira a permitir que façam os últimos quilómetros para a 
chegada e tenham facilidade de acesso aos seus parques de estacionamento.  É evidente que nesse itinerário, as regras impostas pelo Código da Estrada dos diferentes países 
terão plena aplicação.  
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Utilização exclusiva / facilidade de passagem 
 Convém diferenciar nesta rubrica, as provas que beneficiam da “utilização exclusiva da estrada”, das que possuem apenas “facilidade de passagem” (maior parte das provas). 
 A “utilização exclusiva” é um termo administrativo que permite a alguns organizadores beneficiar por parte do Estado, de uma atenção específica da estrada (protecção através de forças da 
Ordem, interdição de circular e de estacionar) sob condições regulamentares e pagamento das forças policiais (PSP, GNR).  
Esta disposição, pesada na sua aplicação no terreno, permite tornar segura e facilitar o desenrolar da corrida pois, à semelhança de uma “bolha”, todos os veículos das diferentes famílias (caravana publicitária, imprensa, elementos oficiais, equipas) que precedem ou seguem 
a corrida, são protegidos pelo mesmo dispositivo. A evolução da corrida (avanço ou atraso face ao horário previsto) não prejudica a progressão da caravana, havendo cortes por exemplo, sendo que o único inconveniente é o incómodo dos utilizadores normais da estrada, os quais 
poderão ver a sua espera atingir cerca de três horas. Sendo que as legislações diferem de país para país, a maior parte dos organizadores beneficia de “facilidade de passagem”, de um interrupção momentânea da circulação (+/- 10 minutos), 
imposta seja por forças policiais, seja por voluntários. A caravana composta por corredores e veículos seguidores obtém portanto uma derrogação temporária ao Código da Estrada (semáforos, placards, etc) 
 No entanto, convém recordar os Organizadores que apesar da derrogação, deve zelar para que se respeite sempre o sentido normal da circulação – à esquerda ou à direita – (ex: rotundas). 
 Para além disso, por razões de segurança e de prevenção, deve ser solicitado a todos os acompanhantes acreditados e que se encontrem no itinerário de corrida, que circulem com os médios ligados. 
  
Antes da corrida 
 Nas provas que possuem ou desejam introduzir uma caravana publicitária ou outras animações no percurso antes da passagem dos corredores, é indispensável que esta caravana seja 
escoltada por forças policiais ou motos civis (de acordo com os países), tal como acontece com a corrida propriamente dita, sendo que esta parte da corrida deve estar sob a responsabilidade de um membro da Organização, responsável por esta animação. 
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Convém desde logo, que a viatura do “Chefe da Caravana” esteja equipada com rádio-volta, de maneira a que este tenha permanentemente conhecimento da situação de corrida, esteja em comunicação com o Director de Organização da prova e possa antecipar-se, seja aumentando a 
velocidade da caravana, seja ao contrário, diminuindo a distância à corrida, de maneira a perturbar o menos possível, a circulação dos utilizadores da estrada.  
Nesta zona da caravana, onde pode circular um número mais ou menos importante de veículos, é no entanto fundamental sublinhar o estatuto de “utilizadores normais da estrada” por parte destes elementos da caravana e explicar ao conjunto de motoristas que o dístico colocado no 
veículo não confere nenhum privilégio face ao Código da Estrada dos diferentes países.  A responsabilidade do Organizador, a sua imagem e credibilidade face às instâncias que lhe 
autorizam a prova ficam comprometidas e podem ser danificadas quando, legitimamente nenhum motivo pode ser invocado por seja quem for (assistentes de equipas, imprensa, organização), para explicar uma circulação a grande velocidade. 
  
Corrida 
 As chamadas de atenção relativas ao Código de Estrada não são aplicáveis nesta zona da corrida, onde entramos no coração do dispositivo e onde a própria natureza da corrida impõe 
certas regras e obrigações que não são conformes ao Código da Estrada.     
Caravana  Na caravana, cada indivíduo e cada pessoa possui uma função e um lugar bem definidos e que poderemos constatar na imagem seguinte: 
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 Excepto nas provas contra relógio, todos os veículos que integram a caravana estão limitados a 
uma altura máxima de 1,60m. (art.2.2.032) �   
Veículo de abertura da corrida  

  A Viatura de Abertura precede a corrida e pode ser uma viatura das forças policiais ou da 
organização. Servirá de referência ao pessoal responsável pelo policiamento apeado (forças oficiais ou voluntários) de maneira a fechar o trânsito aos utilizadores normais da via. O ideal é que nenhum veículo não identificado aceda ao itinerário desde a passagem desta viatura de abertura, até ao carro vassoura que se situa atrás do último corredor. 
 
 
Elementos Oficiais da Prova 
 Convém diferenciarmos:  
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A Direcção da Organização 
Elementos oficiais cuja responsabilidade é assegurar a Direcção Geral material da prova  
�O Director da Organização 
�O Assistente (ou Assistentes) do Director de Organização (se for o caso) 
�Os Reguladores (motos) – ver capítulo específico  A Direcção da Corrida/Colégio de Comissários Elementos cuja responsabilidade é assegurar a Direcção e a Arbitragem desportiva da corrida  
�O Presidente do Colégio de Comissários 
�Os Comissários Internacionais 
�Os outros Comissários 
�O Juiz de Chegada 
�Os Cronometristas  Código de conduta dos veículos em prova  No local da partida, os veículos sairão na seguinte ordem: 

1. Viaturas da Direcção 2. Viaturas do Serviço Médico 3. Viaturas 1 e 2 dos Directores Desportivos 
4. Os outros veículos da Organização (ambulâncias, informação, apoios neutros, etc...) 5. Viaturas da Comunicação Social 6. Viaturas de convidados 7. Carro Vassoura 

 Os veículos devem circular no lado da estrada exigido pela legislação nacional (art.2.2.033) �  
Os veículos da Comunicação Social e convidados circulam na fila da esquerda sem no entanto ultrapassar a fila dos segundos carros das Equipas. A primeira fila está reservada para as intervenções dos Directores Desportivos (ver esquema da caravana mais acima). 
 Em caso de queda ou de intervenção dos Directores Desportivos (ver parágrafo do serviço médico a seguir), as viaturas que circulam na via da esquerda devem imperativamente dar 
prioridade a estes últimos de maneira a que subam na caravana nas melhores condições possíveis. Não deverão abrandar a velocidade formando tampão, nem parar.  
Todo e qualquer veículo chamado pela Direcção da Organização ou da Corrida a deslocar-se para um determinado local da corrida beneficiará de prioridade absoluta.  
O Organizador assegurará um serviço de informação Rádio-Volta. Deve exigir que todos os veículos estejam equipados com receptores que lhes permitam receber permanentemente as informações divulgadas (art. 2.2.021) � 
 A frequência de emissão Rádio-Volta é variável de país para país.  
Os motoristas e motards devem ser escolhidos prioritariamente em função da sua experiência no ciclismo. O recrutamento de antigos corredores é uma mais valia na segurança da condução na caravana e na antecipação dos movimentos de um pelotão. 
 Os condutores e os motards são responsáveis pelo seu veículo e devem acatar imediatamente as ordens e indicações dos Comissários e do Organizador. (art.2.2.051) �  
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Os motoristas devem respeitar as indicações dadas pelos reguladores da prova e pelas forças 
policiais. É proibido dobrar o pelotão ou os fugitivos sem a autorização da Organização e/ou do Colégio de Comissários. 
Os motards deverão estar particularmente atentos de forma a não se intercalarem, dobrar ou abrandar a fila dos carros nos seguintes locais: 

- último quilómetro dos sprints, das montanhas e subidas 
- zonas de abastecimento 
- locais perigosos anunciados pelo Rádio-volta  

Antes da corrida, os veículos da Comunicação Social e Organização circulam entre a viatura do responsável das forças policiais e a viatura da Direcção da Organização, respeitando uma só fila.  
Assim que a evolução da corrida o permita, os veículos podem acercar-se mais do pelotão desde que previamente tenham solicitado autorização à Direcção. Para este procedimento, devem deixar-se ultrapassar pelos veículos “Direcção” e depois de uma breve observação do pelotão, 
retomar o seu lugar na fila dos carros da frente.  Se um veículo desejar deixar-se ficar para trás do pelotão, deverá fazê-lo tomando todas as 
precauções possíveis, e estacionando fora da via.  No caso de existirem fugas, os veículos da frente da corrida só poderão intercalar-se quando a 
vantagem for julgada suficiente pelo Colégio de Comissários; Devem voltar a ocupar a posição inicial assim que recebam tal ordem.  Quando a corrida se aproxima de um ponto fulcral (sprint, abastecimento, subida ou descida), 
ou de locais de passagem delicada mencionados no livro da corrida (descida rápida, travessia estreita de uma localidade, etc.), e recordados pelo Rádio-Volta, os veículos devem sempre antecipar a situação, avançando de forma a aumentar a distância. 
 É proibido filmar ou fotografar a partir de uma viatura em andamento. (art.2.2.059) � 
 
Aquando da chegada dos corredores, no último km, nenhum veículo da Comunicação Social, seja ele qual for, poderá manter-se na corrida, salvo excepção definida no início de corrida. 
(art.2.2.052) �   
Regulador  O Regulador é um representante da Direcção Geral, um membro da organização que conhece 
perfeitamente a função e tem grande experiência em provas de ciclismo. Tornou-se indispensável nas provas profissionais do calendário internacional, onde gere um número cada vez maior de veículos implicados no desenrolar da corrida. Poderá ser apoiado por um, ou 
mesmo dois outros reguladores. Perfeitamente identificável (equipamento), o seu papel está ligado à segurança dos corredores, dos acompanhantes, e a respeito das regras de circulação na caravana. 
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  O Regulador terá necessariamente conhecimento de todo o percurso da prova, assim como dos regulamentos internacionais (código de conduta em corrida para os acompanhantes). 
 As missões do regulador estendem-se a diversos tempos da corrida:  
 ◦ Antes da corrida, participa na tradicional reunião dos Directores Desportivos, verifica que todas as motos fotógrafos/TV/rádio/imprensa recebem Rádio-volta e que circulam com dísticos identificativos colocados na parte da frente e de trás, e acolhe as equipas nos locais de partida. 
 ◦ Na partida, o Regulador assegura que todos os veículos (carros, motos) da frente estejam suficientemente avançados de maneira a não perturbar o desfilar dos corredores desde a 
partida simbólica até à partida real lançada e informa a Direcção da Organização que tudo está a postos para a partida real.  
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◦ Durante a corrida, o regulador assegura a gestão dos veículos que circulam na caravana, em 
colaboração com a Organização e o Colégio de Comissários:  
• O Regulador antecipa todos os pontos perigosos que terá registado aquando dos seus 

reconhecimentos e em função da fisionomia da corrida (pelotão compacto ou dividido em grupos), convidando o conjunto dos motoristas a adiantarem-se 
• Ele verifica que todos os motards usam a identificação 
• Num determinado local e a alguns quilómetros da chegada, o Regulador dará indicação 

às motos foto/imprensa/rádio para se dirigirem para a chegada 
• O Regulador terá ligação rádio em canal reservado com o Director de Organização de 

maneira a intervir rapidamente sob as instruções deste. ◦ Em caso de queda, assegurará a fluidez dos veículos e facilitará a circulação dos veículos prioritários. 
 ◦ Na chegada, o Regulador estará no local do desvio dos carros, eventualmente com um membro das forças policiais e assegurará que esta disposição seja respeitada. No Secretariado, participará na reunião com o Director de Organização e o Presidente Colégio de Comissários e 
fará um relatório com todas as irregularidades constatadas após a etapa.   

Imprensa – Rádio – Televisão – Fotógrafos   Cada Órgão de Imprensa é responsável pelo desempenho do motorista ou motard que escolhe. 
Este deverá ser experiente, deverá conhecer uma prova de ciclismo e a evolução dentro da mesma, nomeadamente o regulamento UCI e os artigos relacionados com o Caderno de Imprensa e a circulação em corrida (artigos 2.2.038 a 2.2.079). 
 Por razões de segurança, o Organizador poderá reduzir o número de veículos credenciados e exigir que as viaturas de Imprensa transportem pelo menos dois jornalistas titulares de uma 
Carteira Profissional de Jornalistas.   Motos 
A exemplo das viaturas, existe uma prioridade de circulação para as motos:  Antes do directo: 

1) Motos TV diferido 2) Motos fotógrafos 3) Motos rádio 
 Durante o directo: 1) Motos do directo 

2) Motos fotógrafo 3) Moto som TV 4) Motos rádio 
5) Motos TV diferido   Para uma utilização facilitada, vamos recordar as regras gerais e as normas que se aplicam ao conjunto das motos na caravana. Será feita referência por vezes a artigos do regulamento UCI e 

por vezes a situações práticas surgidas em provas.  Regras Gerais 
 As motos não podem circular sem passageiro.  
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Todas as motos que se encontram seja na parte da frente da corrida seja na parte de trás, 
evoluem de acordo com as indicações do Regulador ou do Colégio de Comissários, os quais têm pleno poder para intervir durante a prova.  
As motos devem trabalhar sem incomodar nunca, o normal desenvolvimento da corrida nem facilitar os meios fundos.  
 Na frente da corrida  
Na frente da corrida, as motos devem circular à frente do carro do Comissário, formando um ‘comboio’ móvel. (art.2.2.061) 
 
Num caso excepcional em que a moto seja apanhada de surpresa demasiado perto dos corredores, deve-se deixar ultrapassar. Só pode voltar ao seu lugar quando um Comissário o autorizar. Art.2.2.063 � 
 
No caso de queda, avaria ou incidente, as motos não devem formar tampão na fila da esquerda. 
 Na parte de trás da corrida  
Na retaguarda, as motos circulam em fila indiana a partir do carro do Presidente do Colégio de Comissários, obrigando-se a facilitar a circulação dos veículos chamados ao pelotão ou que desejem ultrapassar os corredores. Art.2.2.064 � 
 Para dobrar o pelotão, as motos solicitam autorização de passagem à Direcção da Organização ou ao Colégio de Comissários ou se for o caso, aos Reguladores.  

  
No final das provas, as motos devem circular em fila indiana a partir do último carros de apoio dos directores Desportivos.  
Nenhuma moto poderá dobrar o pelotão no final das provas em linha.  Na chegada, todas as motos têm obrigatoriamente de utilizar o desvio dos carros, salvo autorização especial da Organização e do Colégio de Comissários. 
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As motos estacionarão no parque destinado a esse efeito.  O motard deverá permanecer nas proximidades da sua moto. 
 

  Num mesmo ponto da corrida, apenas poderá estar uma moto. 
 Assim que uma fuga for alcançada pelos perseguidores ou pelo pelotão, uma das duas motos que seguia um dos grupos deverá abandonar essa posição. 
 Quando as circunstâncias da prova assim o exijam, apenas as motos que asseguram o directo, ou as motos diferido quando não há directo, serão autorizadas a trabalhar em pool, e isto sob 
autorização da Organização ou da Corrida, nomeadamente:  - no último km dos sprints intermédios 
- no último km das montanhas - nas zonas de abastecimento  
A moto que circula na zona do pelotão não deve estar permanentemente no meio deste.  Motos fotógrafos  Por razões de segurança, o Organizador poderá limitar o número de motos de fotógrafos (ex: na Taça do Mundo, o número é limitado a 12).  
Para tirar as fotos os motards deixam-se descair à vez, até à cabeça do pelotão; o fotógrafo tira a sua foto e retomam imediatamente o seu lugar. Art.2.2.062 �  
Poderá estar nomeada uma moto pool. Será nesse caso a única autorizada na frente da corrida quando a Organização e o Colégio de Comissários assim o solicitem, e em função da fisionomia da corrida. 
 Apenas uma moto fotógrafo será autorizada na parte da frente da corrida:  
- no último km dos sprints intermédios - no último km das montanhas - nas zonas de abastecimento 
- na aproximação à chegada. 



Guia de Segurança 

16/26 

 
 Se for o caso, apenas a moto pool de trás será autorizada a permanecer junto da viatura da Direcção da Organização ou do Colégio de Comissários até à chegada. 
 As motos fotógrafos não podem intercalar-se entre as viaturas dos Directores Desportivos e provocar a desaceleração dos veículos. 
 À chegada, os fotógrafos portadores de símbolos distintivos (coletes) colocam-se de ambos os lados da estrada, de acordo com o plano do artigo 2.2.086. Art.2.2.066 � 
  Motos Rádio e Comentadores TV  As motos estão proibidas de circular junto dos corredores se não estiverem a recolher imagens e/ou som. Quando em espera, deverão ter o cuidado de não incomodar o trabalho das outras 
motos. (art. 2.2.073)  Na parte da frente da corrida, estas motos apenas se poderão intercalar entre dois grupos de 
corredores se a Direcção da Organização ou o Colégio de Comissários o autorizarem.  As motos não podem em princípio, dobrar os corredores nas seguintes zonas: 
- no último km dos sprints intermédios, - no último km das subidas e montanhas, - nas zonas de abastecimento.  
As entrevistas a corredores durante a corrida são proibidas. São toleradas aos Directores Desportivos com excepção dos últimos 10 quilómetros e na condição que sejam realizadas a partir de uma moto. Art. 2.2.069 � 
 
 
Motos Diferido  
Apenas poderá estar uma Moto Diferido de cada vez em acção.  Quando as condições da prova assim o exijam, apenas as motos que asseguram o directo ou as 
motos diferido quando não há transmissão em directo, serão autorizadas a trabalhar em pool, e isto sob autorização da Organização ou do Colégio de Comissários, nomeadamente: - no último km dos sprints intermédios, 
- no último km das subidas e montanhas, - nas zonas de abastecimento.  
Os operadores de câmara filmarão de perfil ou a ¾. Só podem ultrapassar o pelotão a filmar se a largura da estrada o permitir. Em montanha e nas subidas os planos efectuam-se à retaguarda. Art.2.2.072 � 
  
As motos estão proibidas de circular junto dos corredores se não estiverem a recolher imagens 
e/ou som. Art.2.2.073 � 
 
Apenas as motos que asseguram o directo poderão rolar imediatamente atrás do pelotão, sendo que as outras motos TV deverão circular em fila indiana, junto da última viatura dos Directores Desportivos. 
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Contra Relógio Individual ou por Equipas 
 Antes de dobrar os corredores, é indispensável ter autorização do elemento oficial que segue cada corredor, circule ele em moto ou de carro. Esse procedimento deve ser feito apenas 
quando a largura da estrada o permita. A passagem deve ser realizada sem registo de imagens.  Durante a prova, os registos de imagem serão obtidos a partir de trás. 
 Quando diversas motos se encontrarem atrás de um mesmo corredor, apenas uma moto TV e uma moto Fotógrafo serão autorizadas a trabalhar. As outras motos posicionar-se-ão atrás da 
viatura oficial e do Director Desportivo.  Nos últimos três quilómetros, as ultrapassagens são perigosas e deverão ser evitadas ao 
máximo.  Assim que um corredor alcança outro, a viatura que segue este último deve facilitar a passagem 
do seu perseguidor e reposicionar-se atrás do corredor que seguia inicialmente.  O veículo acompanhante de um corredor que vai ser alcançado tem que quando a distância que 
separa os dois corredores for inferior a 100 metros, colocar-se atrás do veículo do outro concorrente. Art.2.4.024 �  
O veículo acompanhante do corredor que alcança outro só está autorizado a intercalar-se quando os corredores estejam separados no mínimo por 50 metros. Se a diferença voltar a reduzir, o veículo coloca-se atrás do segundo corredor. Art.2.4.025 � 
 
 
Escolta Motos   
Indispensável para a segurança das provas de ciclismo, a escolta moto (conjunto de motos civis e das forças policiais) participa na protecção do pelotão e movimenta-se rapidamente no interior deste. Na frente da corrida esta escolta pára toda a circulação em sentido inverso e bloqueia 
cruzamentos e entroncamentos até à passagem do carro Vassoura. A sua presença serve ainda de referência visual para a segurança apeada colocada no percurso e informa sobre a evolução da corrida.  

 



Guia de Segurança 

18/26 

A escolta policial posiciona-se em frente aos obstáculos, munidos de apito para aviso aos 
corredores e constitui uma chamada de atenção visual. Em estreita relação com o Organizador através de ligação rádio, a comunicação é permanente de maneira a antecipar todas as fases de evolução da corrida. 
 
Serviço Médico 
 
É recomendado que o Serviço Médico das provas de ciclismo de estrada seja composto e funcione da seguinte forma:  Meios Humanos 

o Um Médico Chefe, médico na área do desporto e com experiência de ciclismo, que será o coordenador geral, 
o Eventualmente um Médico adjunto, médico desportivo ou na área das urgências, 
o Uma Enfermeira diplomada (duas enfermeiras ou uma enfermeira e um(a) fisioterapeuta se equipa composta por quatro elementos médicos), 
o Um motorista da viatura Médico, com experiência na condução em corrida, 
o Duas ambulâncias equipadas.  Meios nos veículos 
o Um carro de Médico, se possível cabriolet de maneira a permitir a realização de prestação de cuidados médicos a um corredor que se encontre ao lado da viatura (não ter mais de 

um convidado na viatura por razões de trabalho e evitar os jornalistas por razões de confidencialidade ou segredo médico), 
o Uma ambulância ou duas 
o Uma ambulância medicalizada é recomendada 
o As motos estão reservadas para as Grandes Voltas.   

  Meios materiais da Equipa Médica 
o O Médico encarregar-se-á de ter o material necessário para a sua missão.  
o Todas as viaturas devem estar ligadas entre si através de rádio (canal específico) e o Médico Chefe deverá estar directamente ligado à Direcção da Organização. 
o Todo o pessoal da Equipa Médica deve estar na posse da lista dos hospitais para onde uma evacuação poderá ser realizada em caso de necessidade. 
o Todo o pessoal da Equipa Médica deverá estar na posse da lista dos telefones dos 

Serviços de Urgência para onde ligar em caso de problema grave (em França, SAMU; INEM em Portugal) 
o Os Médicos da corrida devem ainda estar munidos com um telemóvel, de maneira a poderem juntar-se aos serviços de socorro em caso de necessidade e para poderem ser 

localizados pelos acompanhantes.   
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Repartição na corrida 
o A primeira viatura do Médico Chefe coloca-se e permanece atrás do Director de Corrida, 
o A primeira ambulância com uma Enfermeira posiciona-se atrás dos carros dos Directores Desportivos com o pelotão principal, 
o Se for o caso, a segunda ambulância com um Médico posiciona-se no final da corrida, junto do carro Vassoura, 
o Caso exista uma Moto, ela encarrega-se das fugas numa etapa plana e fica disponível 

para onde for necessária nas etapas de montanha, 
o Esta repartição deve poder ser ajustável em função da corrida, das diferenças de tempo, evacuações, etc... 

 Esquema tipo de uma intervenção em caso de queda 

  
 

o A viatura Médico, posicionada junto do Organizador ou do Director de Corrida, estaciona atrás da queda de um dos lados da estrada 
o O Médico sai do veículo logo que possível 
o O motorista dirige-se ao local da queda para ajudar o Médico e tomar as seguintes medidas: - Chamada rádio da ambulância 

- Comunicação à Organização - Chamada de Serviço de Socorro se necessário (INEM, Bombeiros, ...) Ou ainda ajudar à passagem dos carros da corrida pelo local da queda. 
o A ambulância colocar-se-á à frente da queda, próximo do corredor a evacuar e tomando as precauções para não bloquear a circulação, se a corrida não estiver terminada 
o O carro do Director Desportivo estacionará à frente da ambulância 
o Sejam quais forem as sua funções, o pessoal da corrida deve evitar a invasão do local da queda e preservar o trabalho da Equipa Médica (pedir ao público e à comunicação social que se afaste, ajudar a estender uma cobertura improvisando um biombo,...). 
o Para uma intervenção coordenada, as informações divulgadas por Rádio Volta deverão ser rápidas, claras e precisas. Neste ponto, a presença e a função do Regulador, tem a sua máxima aplicabilidade. 
 

Viatura de fecho de corrida  
Assim como o Organizador prevê uma viatura de abertura de corrida, colocará igualmente um veículo seja de uma força policial seja da organização, no final da corrida.  



Guia de Segurança 

20/26 

Essa viatura desempenha um papel muito importante pois indica ao pessoal apeado pertencente 
às forças policiais, o final da corrida e a reabertura da estrada aos utilizadores normais da via. Protegido pela viatura normalmente chamada “zebra”, representa o último veículo com dístico e que beneficia de autorização temporária de circulação na caravana. 
 Para retomar a circulação, recomenda-se que se convide os automobilistas estacionados nas bermas da estrada aquando da passagem dos corredores, a retornarem à estrada em dois 
tempos distintos.  Primeiro, autorizar a circulação dos veículos que tomam a direcção oposta à corrida e depois, 
num segundo tempo (10 a 15 minutos), a dos outros veículos e isto com o objectivo de evitar que se formem engarrafamentos atrás da viatura que fecha a corrida.  
A prevenção e protecção dos obstáculos  Generalidades 
 As inovações urbanas que proliferam complicam consideravelmente a organização de corridas de ciclismo e tornam hoje indispensável a prevenção desses obstáculos. 
 Sem prejuízo das disposições legais e administrativas aplicáveis e do dever de prudência de cada um, o Organizador deve evitar no percurso locais ou situações que apresentem um risco especial 
para a segurança dos atletas, acompanhantes e público.  O Organizador deve assinalar, a uma distância útil, qualquer obstáculo que possa conhecer ou 
prever e que represente um risco anormal para a segurança dos corredores e dos acompanhantes.  Assim, O organizador zela para assegurar a iluminação dos túneis de forma a que seja possível 
distinguir a olho nu uma placa de matrícula à distância de 10 metros, assim como um veículo de cor escura a 50 metros.  
Os obstáculos referidos no presente artigo devem estar indicados no programa – guia técnico da prova. Além disso, nas provas de um dia devem ser especialmente referidos na reunião dos Directores Desportivos. Art.2.2.015 � 
 Uma sinalização visual e/ou sonora permitirá aos corredores aperceberem-se desses perigos atempadamente, ainda que o potencial risco continue a existir. A colocação de placards 
específicos que indiquem o estreitamento da via ou uma rotunda, colocados a 200m e 100m respectivamente antes do perigo, permitem uma certa antecipação.  Um exemplo da Volta a França: 
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  Para além disso, a presença física de uma pessoa da escolta “bandeira amarela” em frente ao 
obstáculo, munido de apito e agitando uma bandeira (preferencialmente amarela) previne a caravana acerca do perigo. (Ver foto página 17)  
A protecção dos separadores e dos separadores centrais, realizada com a colocação de fardos de palha embalados permite reduzir a perigosidade dos obstáculos, frequentemente imputáveis ao Organizador. Recomenda-se embalar os fardos de palha porque sem esta protecção, deixam 
escapar fragmentos de palha que se depositam na estrada e podem provocar a queda de corredores, sobretudo sob algumas condições meteorológicas.  
Na falta desta protecção que se pode revelar dispendiosa, os Organizadores devem indicar da melhor forma possível no livro da corrida e nos seus anexos, as passagens perigosas do percurso (passagens de nível, separadores centrais, separadores, estreitamento de via, curva apertada, 
etc....) de maneira a que não haja equívoco sobre o local exacto e para uma óptima informação aos corredores. 
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 A protecção com fardos de palha pode ser útil em muito casos, mas estes não deve em caso 
algum ocupar parte da estrada.  Algumas juntas de dilatação das passagens inferiores e superiores (pontes) devem ser objecto 
de uma atenção particular se constituírem perigo para os corredores (malhas metálicas muito largas por exemplo). Podem então ser cobertas com bandas em borracha solidamente fixadas de maneira a manterem-se imóveis à passagem dos veículos de cabeça de corrida, ou até serem 
enterradas em gesso.  Um tratamento semelhante será dado aos carris dos caminhos de ferro quando estes atravessam a via na diagonal. 
 Ainda que seja óbvio que os Organizadores devem actuar de acordo com o estado das estradas, podem no entanto contar com um tipo de obstáculo no seu itinerário que será importante retirar, 
tais como os pequenos sinalizadores (objectos em plástico duro fixados no solo) e que se situam à altura das pernas dos corredores e portanto pouco visíveis.  
Para além disso convém não esquecer que as fitas balizadoras são de evitar porque constituem um risco quando se rasgam.  Animações desportivas (sprint, zona de abastecimento, montanhas e subidas)  O Organizador coloca no percurso e em locais estratégicos, pontos de animação desportiva. 
Estas zonas são sensíveis em termo de segurança pois os corredores sprintam ou tentam agarrar as sacolas de alimento numa área de maior afluência de público. A concentração dos corredores é nessa altura ou muito elevada no momento de um sprint, ou muito baixa nas zonas de 
abastecimento. É importante portanto proteger as zonas de sprint com barreiras ou outros meios, antes e depois da linha do sprint. A presença de força policial ou de pessoal da organização (controladores) é recomendada nesses locais. 
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A escolha das zonas de abastecimento deverá ser particularmente estudada pelo Organizador e estas situar-se-ão preferencialmente fora das aglomerações populacionais.  
A Organização e o Colégio de Comissários zelarão para que nesta zona se circule em fila indiana, de acordo com a largura da estrada.  
Na mesma linha, é aconselhado ao Organizador, após reconhecimento do percurso e pelo seu extremo conhecimento dos locais, a colocação das protecções acima indicadas nas zonas estimadas para uma aglomeração significativa de público: travessia de localidade, alto das 
montanhas, passagem num ponto específico/particular...  Túneis 
 O Organizador tem a responsabilidade de iluminar convenientemente os túneis atravessados pela sua corrida, no caso de ausência de tal iluminação. 
 Passagem de nível  
Na elaboração do seu itinerário, o Organizador fará um esforço no sentido de evitar a travessia de passagens de nível na parte final das provas. No entanto, registará no livro da corrida, as passagens de nível a atravessar. Informar-se-á ainda junto das autoridades competentes, da 
eventual coincidência da corrida com a passagem de um comboio, no sentido de se adaptar aos seus horários.  
 
3 » Chegada 
 
No esquema de construção de uma prova, e depois dos pormenores da partida, o que permite o lançamento da prova em boas condições, do percurso e seus componentes, convém examinar a chegada, local de pressão e do culminar de um dia de corrida. 
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 Para evitar a invasão de espectadores na estrada e zelar pela regularidade e segurança num sprint, as barreiras na zona de chegada devem ter pelo menos 300m de cada lado da estrada.  
Convém ainda posicionar essas barreiras 100m para além da linha de chegada, numa dita zona de desaceleração, para permitir ao conjunto do pelotão atravessar essa zona em perfeita segurança. 
 O serviço local das Forças Policiais (polícia, guarda ou voluntários) em número suficiente deverá ser integrado de maneira muito estreita com a organização da chegada, em concertação com o 
Organizador.  A construção do dispositivo consiste ainda no desvio dos carros, a mais ou menos 200m da linha 
de chegada, obrigatória para todos os carros com excepção da Organização e Colégio de Comissários. 
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  Acesso à Linha de Chegada O acesso à linha de chegada, da responsabilidade do Organizador, poderá ser concertada com as Forças Policiais ou com pessoal da Organização, sendo que estes assegurar-se-ão que apenas terão acesso a esta área as pessoas devidamente autorizadas. 
 De maneira a respeitar o trabalho dos profissionais tais como fotógrafos, cameraman e jornalistas no momento da chegada e garantir uma segurança geral, é necessário sublinhar o 
papel do veículo – da Organização ou Colégio de Comissários – que precede os corredores.  Com efeito, é bom chamar a atenção que por razões de segurança, no momento da chegada, é 
indispensável que os corredores que vão apostar no sprint e portanto em esforço total, sejam precedidos de uma viatura. Os fotógrafos em moto chegam, regra geral, com a corrida e posicionam-se na linha de chegada 
de acordo com as indicações de um membro da Organização que reserva e materializa essa zona.  
De forma a gerir nas melhores condições esta fase breve em tempo mas intensa a nível emocional, convém que: 
� O veículo que precede a corrida aumente a sua velocidade nos últimos 800m de maneira 

a transpor a linha de chegada assim como a zona dos fotógrafos pelo menos 10’’ antes do primeiro corredor. 
� Os fotógrafos estejam posicionados de acordo com o estipulado ou seja, de um lado e 

outro da estrada, a uma distância razoável da linha de chegada (+/- 15m). A fisionomia da corrida (pequeno grupo ou sprint em pelotão), a meteorologia (vento favorável ou não) e a topografia do terreno serão elementos a ter em conta para o seu 
posicionamento. 

� A organização indicará uma zona reservada aos fotógrafos (marcação no solo) e delegará num elemento que se encarregará de verificar o respeito por essas indicações. 
� A Organização define as prioridades na atribuição dos lugares e dos coletes distribuídos e cria eventualmente, uma segunda linha de fotógrafos. A prática nas provas mostra que a primeira linha de fotógrafos não deve ultrapassar os 16, estando 8 de cada lado da 

estrada. 
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� A organização colocará no local da linha de chegada, escadas ou um pódio para os fotógrafos não prioritários.  

   Uma vez ultrapassado este espaço dos fotógrafos, a atenção dos organizadores deverá focalizar-
se na zona de desaceleração onde se posicionam normalmente os assistentes das equipas, jornalistas da imprensa escrita ou rádio, os quais devem estar suficientemente espalhados nessa zona para permitir a passagem dos corredores em segurança. 


