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TITULO 1 – Secção 3 – Equipamento dos corredores 
 

§ 1 Disposições Gerais 
 
1.3.026 Todos os corredores têm que usar em competição, uma camisola com 

mangas e um calção, eventualmente numa só peça, denominado “fato de 
contra-relógio”. Entende-se por calção uma calça curta que termina acima 
dos joelhos. As camisolas sem mangas são proibidas. 

 
No entanto, no que se refere às provas de BTT (DH e 4X), de BMX, de Trial 
e de Ciclismo de Sala, as disposições específicas são definidas nos Títulos 
referentes a cada uma das disciplinas.  

  
1.3.027 O aspecto das camisolas deve ser suficientemente diferente das camisolas 

dos Campeões do Mundo, das de líder das Taças e Ranking da UCI e das 
Nacionais. 

 
1.3.028 Excepto nos casos expressamente previstos neste Regulamento nenhuma 

camisola distintiva pode ser atribuída nem usada. 
 
1.3.029 Nenhuma peça de vestuário pode esconder as inscrições da camisola, nem 

o número de identificação, nomeadamente durante a competição e as 
cerimónias protocolares. 

 
1.3.030 Os impermeáveis devem ser transparentes ou iguais à camisola. 
 
1.3.031 1. O uso do capacete de segurança rígido é obrigatório nas competições e 

treinos das seguintes disciplinas: Pista, BTT, Ciclocross, Trial e BMX, bem 
como nos eventos de ciclismo para todos. 
 
2. Nas competições de estrada, o uso do capacete rígido de segurança é 
obrigatório. 
 

1) Excepto em caso de legislação contrária, os corredores que 
participam nas provas UCI WorldTour, podem, à sua 
responsabilidade, não utilizar o capacete nas provas contra relógio 
individual disputadas na sua totalidade em montanha. Qualquer 
discussão relativamente à qualificação “na sua totalidade em 
montanha” é decidida pelo Colégio de Comissários. 

 
Nos treinos de estrada bem como no caso previsto na alínea 
precedente, o uso do capacete de segurança rígido é recomendado. 
No entanto, os corredores estão sempre sujeitos às disposições 
legais na matéria. 

 
3. Cada corredor é responsável por: 

 certificar-se que o seu capacete corresponde a um modelo 
homologado, de acordo com uma norma de segurança oficial e que 
tem a identificação da referida homologação; 

 usar o capacete em conformidade com as normas de segurança para 
assegurar toda a protecção que este oferece, nomeadamente 
ajustando o capacete correctamente à cabeça e mantendo-o através 
de uma correia jugular correctamente apertada; 

 evitar qualquer manipulação que possa reduzir as capacidades de 
protecção do capacete e não utilizar um capacete que tenha sido 
sujeito a manipulação ou incidente que possa ter reduzido as suas 
capacidades. 
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 utilizar apenas um capacete homologado que não tenha sofrido 
nenhum acidente ou choque. 

 utilizar apenas um capacete que não tenha sofrido nenhuma 
alteração quanto à sua concepção ou forma e ao qual não tenha sido 
retirado ou acrescentado nenhum elemento. 

 
1.3.033 Qualquer equipamento susceptível de influenciar a performance do corredor 

é proibido. É em particular proibido utilizar elementos do equipamento não 
essenciais ou que tenham por objectivo diminuir a resistência à penetração 
no ar ou a modificar a fisionomia do corredor (compressão, estiramento, 
suporte). 

 
 Os equipamentos podem ser considerados elementos essenciais e 

justificados na medida em que as condições atmosféricas assim o 
justifiquem para a segurança ou saúde do corredor. A apreciação da 
justificação do equipamento complementar pertence exclusivamente aos 
Comissários.  

 
 Os equipamentos (capacete, sapatilhas, camisolas, calções, etc.) utilizados 

pelo corredor não podem ser deturpados do seu uso enquanto equipamento 
vestuário ou de segurança, por acréscimo de sistemas mecânicos ou 
electrónicos que não tenham sido aprovados como novidades de acordo 
com o artigo 1.3.004. 

 
1.3.036 As UCI ProTeams e as Equipas Continentais Profissionais devem submeter 

para aprovação, antes da fabricação, o seu equipamento à UCI até ao dia 1 
de Dezembro do ano precedente ao ano em questão.  
As restantes equipas devem submeter para aprovação o seu equipamento à 
Federação Nacional da equipa, no momento do registo da equipa, o mais 
tardar até ao dia 10 de Dezembro do ano precedente ao ano em questão. 

 
 

§ 2 – Equipas registadas na UCI 
 
Generalidades 

1.3.035 Cada equipa só pode ter um único equipamento (cores e respectiva 
disposição) o qual deve permanecer sem alterações durante o ano civil. 

 Qualquer alteração permanente do equipamento tem que ser devidamente 
justificada e submetida à aprovação do Presidente do Conselho Ciclismo 
Profissional para as UCI ProTeams e do Presidente da Comissão de 
Estrada para as restantes equipas de Estrada registadas na UCI. 

 Cada equipa de Estrada pode utilizar um equipamento diferente numa prova 
completa, cada ano. O equipamento tem que ser submetido à aprovação do 
Presidente do Conselho Ciclismo Profissional para as UCI ProTeams e do 
Presidente da Comissão de Estrada para as restantes equipas de Estrada 
registadas na UCI, pelo menos 21 dias antes do inicio da prova em questão. 
A aprovação pode ser recusada por motivos considerados válidos pela 
instância competente, nomeadamente por semelhança com o equipamento 
de outra equipa. 

 
1.3.036 As UCI ProTeams e as Equipas Continentais Profissionais devem registar 

um exemplar do seu equipamento na sede da UCI até ao dia 31 de 
Dezembro do ano precedente ao ano em questão.  
As restantes equipas devem registar no mesmo prazo, um exemplar do seu 
equipamento na sede da sua Federação. 
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1.3.037 O equipamento dos corredores deve ser sempre igual ao exemplar 
registado. 

 
 Inscrições Publicitárias 
1.3.038 O nome, a empresa ou a marca do patrocinador principal deve figurar de 

forma preponderante (caracteres mais grossos) na parte de frente e de trás, 
na metade superior da camisola. 

 
 Caso existam dois patrocinadores principais inscritos na UCI, pelo menos 

um dos dois deve aparecer inscrito como acima se indica. 
 
1.3.039 É permitido inverter a ordem de inscrição dos dois patrocinadores principais 

inscritos na camisola, de uma prova para a outra durante o ano civil. 
 

 

                        
 

                     
 
1.3.042 As restantes inscrições publicitárias são livres e podem variar de acordo 

com as provas e os países. 
 
1.3.043 Em qualquer caso, as inscrições publicitárias e a respectiva disposição 

devem ser iguais para todos os corredores da equipa na mesma prova. 
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1.3.044 Nas provas de pista, por acordo entre o Organizador da prova e a equipa, a 

camisola da equipa pode ser substituída por outra sem qualquer publicidade 
ou mesmo a denominação da equipa. 

 
 Nas provas de seis dias, o Organizador pode impor camisolas com 

publicidade à sua escolha, embora oferecendo ao patrocinador do grupo 
desportivo a possibilidade de aí figurar num rectângulo com uma altura 
máxima de 6 cm. 

 
 

§ 3 Selecções Regionais e Equipas de Clube  
 

Generalidades 
1.3.045 Nas provas do Calendário Nacional, a equipa só pode ter um único 

equipamento (cor e disposição) que deve permanecer sem alterações 
durante o ano civil. As restantes questões são regulamentadas pela 
Federação nacional do país onde se realiza a prova. 

 
 Nas provas do Calendário Internacional, as regras aqui referidas são 

aplicáveis aos corredores membros de uma selecção regional ou de uma 
equipa de clube, exceptuando os corredores que também sejam membros 
de uma equipa registada na UCI. 

 
1.3.046 Uma selecção regional ou uma equipa de clube que tenha um ou vários 

corredores a participar numa prova do Calendário Internacional deve 
declarar, no inicio do ano, o seu equipamento à sua Federação nacional 
dando pormenores das cores e da sua disposição, bem como a identidade 
dos principais patrocinadores. 

 O nome da região e/ou do clube pode aparecer na camisola, por extenso ou 
de forma abreviada.  

 
1.3.047 Os corredores do clube devem usar um equipamento igual e totalmente em 

conformidade com a declaração referida no artigo 1.3.046. Salvo disposição 
particular, nenhum corredor é admitido a correr com as cores de uma outra 
associação ou sociedade que não as do clube constante na sua licença. 

 
 Inscrições Publicitárias 
1.3.048 Os clubes podem usar no equipamento, como inscrição publicitária, as 

denominações (nome ou marca) dos patrocinadores comerciais.  
 
 Para esse fim, deve ser estabelecido um acordo escrito entre o clube e o 

patrocinador.  
 
1.3.049 O nome, a empresa ou a marca do ou dos patrocinadores podem figurar 

livremente na camisola. Além disso, a camisola pode ter outras inscrições, 
variando mesmo consoante as provas ou países, sem limite de número. 

 
 

§ 4 Equipamento de Líder 
 
 Provas por etapas 
1.3.051 As camisolas de líder das Classificações nas provas por etapas devem ser 

suficientemente diferentes das camisolas das equipas e dos clubes, assim 
como do das camisolas das selecções nacionais, das camisolas de 
Campeão do Mundo e das camisolas de líder nas Taças, Circuitos e 
Rankings da UCI. 
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1.3.052 A camisola de líder da Classificação Geral Individual é obrigatória. 
 
1.3.053 A publicidade na camisola de líder pertence ao Organizador. 
  
 Contudo, na parte superior, na parte da frente e costas, num rectângulo com 

uma altura de 32 cm e largura de 30 cm, os 22 cm inferiores devem ficar à 
disposição das equipas sobre um fundo branco. O ou os patrocinadores 
principais das equipas devem figurar obrigatoriamente e de forma 
preponderante em relação à restante publicidade. 

  
 Esta disposição aplica-se também ao fato de contra relógio de líder cuja 

parte inferior (calção) fica reservada para a publicidade da equipa, numa 
banda lateral com uma largura máxima de 9 cm em cada perna. 

 
  

 
 
 
1.3.054 O portador da camisola de líder pode harmonizar a cor dos calções com a 

da camisola. 

 

               
 
1.3.055 Nas etapas de contra-relógio os líderes podem vestir a camisola ou o fato 

aerodinâmico da sua equipa, se o organizador não fornecer uma camisola 
ou um fato de líder aerodinâmico. 
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Taças, Circuitos e Rankings UCI 
1.3.055bis 1. O desenho das camisolas de líder das Taças, Circuitos, Séries e 

Rankings UCI é determinado pela UCI e é sua propriedade exclusiva. Não 
pode ser reproduzido sem autorização da UCI. Não pode ser alterado, 
excepto no que diz respeito aos espaços publicitários reservados à equipa 
do portador. 

 
 2. A publicidade nas camisolas de líder das Taças, Circuitos, Séries e 

Rankings UCI é reservada à UCI. 
 
 Contudo, na parte superior, na parte da frente e costas, num rectângulo com 

uma altura de 32 cm e largura de 30 cm, os 22 cm inferiores devem ficar à 
disposição das equipas sobre um fundo branco. O ou os patrocinadores 
principais das equipas devem figurar obrigatoriamente e de forma 
preponderante em relação à restante publicidade. 

 
 Esta disposição aplica-se também ao fato de contra relógio de líder cuja 

parte inferior (calção) fica reservada para a publicidade da equipa, numa 
banda lateral com uma largura máxima de 9 cm em cada perna. 

 
3. O portador da camisola de líder pode harmonizar a cor dos calções com a 
da camisola. 
 
4. Nas etapas contra relógio os líderes podem usar a camisola ou o fato 
aerodinâmico da sua equipa, se a UCI não fornecer uma camisola ou um 
fato de líder aerodinâmico. 

 
5. O uso da camisola de líder ou do debrum é proibida logo que a comissão 
de anti-doping, após revisão dos regulamentos anti-doping descritos no 
artigo 186, declare que o corredor cometeu uma violação dos regulamentos 
de anti-doping e até à sua absolvição definitiva. 

 
Circuitos Continentais UCI 
 
Camisola de líder do UCI Europe Tour 
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Fato de C/R de líder do UCI Europe Tour 

 
 
Taça do Mundo Femininas 
 

 
 
 
§ 5 Equipamento Nacional 
 
1.3.056 Cada Federação Nacional tem que apresentar ao Colégio de Comissários 

das competições visadas no artigo 1.3.059, um exemplar do seu 
equipamento da selecção nacional para validação. O design, cor, 
localização e dimensões dos espaços publicitários do equipamento validado 
têm que ser iguais para todos os atletas que participam nas referidas 
competições.  

  
As Federações Nacionais são convidadas a enviar os equipamentos 
nacionais à UCI antes de os enviarem para a produção. 
O equipamento dos corredores de uma selecção nacional deverá ser 
sempre igual ao último exemplar enviado à UCI. 
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1.3.057 Os espaços publicitários autorizados são os seguintes: 

 na parte da frente da camisola: 2 logótipos com 64 cm2 no máximo 
 espaço entre ombro e manga: faixa com uma altura máxima de 5 cm  
 lados da camisola: uma faixa lateral com 9 cm de largura 
 lados do calção: uma faixa lateral com 9 cm de largura 
 o logótipo do fabricante (25 cm2 no máximo) apenas pode figurar uma 

vez na camisola e uma vez em cada perna do calção. 
 

A publicidade na camisola e nos calções pode variar de um corredor para 
outro. 
 
O desenho da camisola e dos calções pode variar de uma categoria de 
corredores a outra. 
 
A publicidade nas calças de protecção, nas provas de downhill (BTT), de 
Trial e de BMX, não está sujeita às restrições publicitárias dos calções. 
 
Além disso, o nome do corredor pode figurar nas costas da camisola. 
 
As disposições acima previstas aplicam-se por analogia ao restante 
equipamento utilizado em competição (impermeáveis, etc.). 
 

                                     Frente                                                  Costas 

 
 
1.3.058  Os espaços publicitários são reservados à Federação nacional, com 

excepção dos seguintes casos: 
a) Taça do Mundo de Pista 
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Para os corredores pertencentes a uma equipa registada na UCI, os 
espaços publicitários estão reservados para a equipa, com excepção de um 
logo de 64 cm2 na frente da camisola que fica reservado à Federação 
nacional. 

 
b) Taça do Mundo de Ciclocross 
Se o corredor tiver patrocinador(es), ser-lhe-á reservado, prioritariamente, 
um rectângulo de 10 cm de altura e 30 cm de largura na frente e costas da 
camisola. Neste caso os rectângulos são os únicos espaços autorizados 
nestas partes da camisola; só no caso de não existir publicidade do 
patrocinador do corredor, a Federação nacional pode dispor dos dois 
logótipos de 64 cm2 na frente da camisola. 
 
Os corredores pertencentes a um grupo desportivo ou a um clube podem 
usar a camisola da sua equipa, com a condição de darem conhecimento à 
Federação nacional no momento do pedido de participação. Nos restantes 
casos, a Federação nacional pode impor o uso da camisola nacional, a qual 
é obrigatória para as selecções nacionais de sub23 e de juniores. 

 
c) Campeonatos Mundiais e Continentais e Challenges de BMX 
Se o corredor tiver patrocinador(es), é-lhe reservado, prioritariamente, um 
rectângulo de 10 cm de altura na frente da camisola. Neste caso este 
rectângulo é o único espaço autorizado nesta parte da camisola; só no caso 
de não existir publicidade do patrocinador do corredor, a Federação nacional 
pode dispor de um logótipo de 64 cm2 na frente da camisola. Os outros 
espaços publicitários da camisola (bandas ombro-manga, bandas laterais) 
estão reservadas prioritariamente ao(s) patrocinador(es) da Federação 
Nacional. 
Cada corredor que tenha recebido um número permanente UCI (como 
previsto no § 10 do Titulo 6 do Regulamento UCI), tem que colocar o número na 

camisola da Selecção Nacional de acordo com os seguintes princípios:  

a. a cor do número tem que manter um elevado contraste com a cor de 
fundo; 
b. a distância entre os algarismos tem que ser de 1,5cm; 
c. a altura mínima do número tem que ser de 20cm; 
d. a largura dos números tem que ser de: 
- mínimo 10cm para os número com um algarismo; 
- mínimo 20cm para os números com dois algarismos; 
- mínimo 25cm para os números com três algarismos; 
e. tem que existir um espaço vazio à volta do número com um mínimo de 
5cm sem publicidade; 
f. o corredor tem a opção de colocar o seu apelido no espaço entre os 
ombros, por cima do número. 

 
1.3.059 O uso do equipamento nacional é obrigatório: 

 Nos Campeonatos do Mundo 
 Nos Campeonatos Continentais 
 Pelos corredores pertencentes a uma Selecção Nacional 
 Nos Jogos Olímpicos, em conformidade com os Regulamentos do 

Comité Olímpico Internacional e dos Comités Olímpicos nacionais. 
Os Campeões do Mundo, Continentais e Nacionais têm que seguir esta 
regra e usar a sua camisola nacional nos eventos acima citados. 
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                        Frente                                                        Atrás 
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§ 6 Equipamento de Campeão do Mundo 
  

1.3.060 O direito às cores “Arco-íris” é propriedade exclusiva da UCI. Qualquer uso 
comercial das cores “Arco-íris” é estritamente proibido. 

 
1.3.061 O desenho, incluindo as cores e respectiva disposição, de cada camisola de 

Campeão do Mundo, de acordo com a categoria e/ou a disciplina é 
propriedade exclusiva da UCI. A camisola não pode ser reproduzida sem a 
autorização da UCI. O desenho não pode sofrer qualquer alteração. 

                    

 
                  

 
           

 
 

                
 
 

C/R Estrada 

BMX BTT 

Trial Pista 

Ciclocross 
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1.3.063 Até à véspera do Campeonato do Mundo do ano seguinte, os Campeões do 
Mundo têm que usar as respectivas camisolas em todas as provas da 
disciplina, especialidade e categoria em que obtiveram o título, com 
exclusão de qualquer outra prova. 
Para a aplicação desta regra, o contra-relógio por equipas é equiparado ao 
contra-relógio individual. 
Numa prova de 6 dias, apenas os Campeões do Mundo da prova madison 
usam a camisola mesmo que não estejam associados. 
A camisola de Campeão do Mundo tem de ser usada em todas as 
circunstâncias com visibilidade pública, nomeadamente aquando de 
competições, cerimónias protocolares, conferências de imprensa, 
entrevistas televisionadas, sessões de assinatura de autógrafos e 
fotográficas.  
 

1.3.064 Sem prejuízo do parágrafo 2 acima indicado, apenas um corredor Campeão 
do Mundo em título poderá utilizar sobre o seu equipamento (tal como 
bicicleta, capacete, sapatos) o debrum “arco-íris” de acordo com as 
especificações técnicas da brochura que lhe é fornecida pela UCI. No 
entanto, ele só poderá utilizar o equipamento com o debrum “arco-íris” nas 
provas da disciplina, especialidade e categoria na qual conquistou o título, 
excluindo qualquer outra prova. 
Quando um Campeão do Mundo deixa de ser detentor do título pode usar 
nos colarinhos da camisola e no cós das mangas da sua camisola, com 
exclusão de qualquer outro equipamento um debrum arco-íris de acordo 
com as especificações técnicas da brochura que lhe é enviada pela UCI. 
Contudo, só pode utilizar essa camisola nas provas da disciplina, 
especialidade e categoria em que obteve o título e em nenhuma outra. De 
acordo com os artigos 1.3.056 e 1.3.059, não poderá utilizar o debrum 
“arco-íris” na sua camisola nacional. 
Qualquer equipamento que utilize o debrum “arco-íris” terá que ser 
submetido à UCI para aprovação, antes da sua manufactura. 
 

1.3.065 O uso da camisola de Campeão do Mundo ou debrum arco-íris, é proibido 
logo que a comissão antidoping, após revisão do descrito no artigo 186 dos 
regulamentos de antidoping, declarar que o corredor cometeu uma infracção 
aos regulamentos de antidoping e até à sua declaração definitiva. 
 

1.3.066 A camisola de Campeão do Mundo vestida durante a cerimónia protocolar 
não pode apresentar nenhuma publicidade para além da fixada pela UCI. 

 
1.3.067 O Campeão do Mundo pode apresentar publicidade na sua camisola desde 

o dia a seguir ao da cerimónia protocolar até à véspera do Campeonato do 
Mundo seguinte. 
 

 A localização exacta dos espaços publicitários é definida na brochura 
enviada pela UCI a cada Federação nacional dos corredores Campeões do 
Mundo. 

 
 O portador da camisola de Campeão do Mundo tem a possibilidade de 

harmonizar a cor do seu calção com a da camisola. 
 

 

Zonas para os Patrocinadores 
 

 

 

 



14/18 

 
 

 
§ 7 Camisola de Campeão Nacional 

 
1.3.068 Os Campeões Nacionais têm que usar as respectivas camisolas em todas 

as provas da disciplina, da especialidade e da categoria em que obtiveram o 
título e em nenhuma outra.  
Para a aplicação desta regra, o contra-relógio por equipas é equiparado ao 
contra-relógio individual. 

 
Numa prova de 6 dias, apenas os Campeões Nacionais da prova madison 
usam a camisola mesmo que não estejam associados.  
 
Nas provas dos Calendários Nacionais e Regionais de todas as disciplinas, 
os Campeões Nacionais têm que envergar as suas camisolas mesmo que 
corram mais do que uma categoria juntas, excepto se o corredor tiver 
deixado de pertencer à categoria em que obteve o título. 

 
 Um Campeão Nacional quando deixa de ser detentor do título pode usar nos 

colarinhos da camisola e no cós das mangas da sua camisola um debrum 
com as cores nacionais de acordo com as especificações técnicas definidas 
pela Federação Nacional. Contudo, só pode utilizar essa camisola nas 
provas da disciplina e da especialidade em que obteve o título e em 
nenhuma outra. 
 
O uso da camisola de Campeão Nacional ou debrum nas cores nacionais é 
proibido logo que a comissão antidoping confirma, de acordo com o 
estipulado no artigo 204 dos regulamentos antidoping, uma violação 
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aparente aos regulamentos antidoping pelo corredor e até à sua decisão 
definitiva. 
A camisola de Campeão Nacional tem de ser usada em todas as 
circunstâncias, nomeadamente durante as competições, cerimónias 
protocolares, conferências de imprensa, entrevistas televisionadas, sessões 
de assinatura de autógrafos e fotográficas.  

  
1.3.069 A camisola de Campeão Nacional vestida durante a cerimónia protocolar, 

não pode apresentar nenhuma publicidade, além da fixada pela UVP/FPC. 
 O Campeão Nacional pode apresentar publicidade na sua camisola a partir 

do dia seguinte ao da cerimónia protocolar até à véspera do campeonato 
nacional do seguinte. 

 
A localização exacta dos espaços publicitários para todas as disciplinas está 
definida na brochura publicada no site Internet UCI. 
 
O portador da camisola de Campeão Nacional pode harmonizar a cor do seu 
calção com a da sua camisola de Campeão Nacional.  
 
 

     Frente         Costas 
 

 
 

No entanto, sob aprovação da Federação Nacional em questão, e em vez de 
usar a camisola de Campeão Nacional de acordo com os artigos 1.3.068 e 
seguintes, os Campeões Nacionais de DHI, 4X e BMX têm a possibilidade 
de usar uma camisola distintiva de Campeão Nacional em que a manga 
esquerda representa a bandeira nacional do corredor. Nenhuma inscrição 
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publicitária será autorizada na manga esquerda da camisola de Campeão 
Nacional. Excepto a manga esquerda e sem prejuízo dos artigos 1.3.026 a 
1.3.044, os restantes espaços da camisola (frente, costas, manga direita) 
ficam à disposição do corredor para visibilidade dos seus patrocinadores. As 
especificações técnicas encontram-se na brochura publicada no site Internet 
da UCI.  

                             
 
 
§ 8 Camisola de Campeão Continental 
 
1.3.070 Se uma camisola for atribuída num Campeonato Continental o corredor 

pode usá-la em todas as provas da disciplina, da especialidade e da 
categoria na qual a obteve e enquanto possuir o título. 

 
Os espaços publicitários autorizados são idênticos aos da camisola de 
Campeão do Mundo. 
 
O uso da camisola de Campeão Continental é proibido logo que a comissão 
antidoping, após revisão do descrito no artigo 186 dos regulamentos de 
antidoping, declarar que o corredor cometeu uma infracção aos 
regulamentos de antidoping e até à declaração definitiva. 

 
                        Frente          Costas 
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§ 9 Ordem de Prioridade 
 
1.3.071 Salvo disposição contrária, para todas as disciplinas, se diversas 

disposições impuserem o uso de várias camisolas pelo mesmo corredor, a 
ordem de prioridade é a seguinte: 
1. Camisola de líder das provas por etapas 
2. Camisola de líder da Taça, Circuito, Série ou Ranking UCI 
3. Camisola de Campeão do Mundo 
4. Camisola de Campeão Continental (não obrigatório de acordo com 

artigo 1.3.070) 
5. Camisola de Campeão Nacional 
6. Camisola da Selecção Nacional (em conformidade com artigo 1.3.059). 
 
No entanto, se o líder da Taça do Mundo de Ciclocross ou o líder do 
Ranking Ciclocross UCI for simultaneamente Campeão do Mundo de 
Ciclocross, ele envergará a camisola de Campeão do Mundo. 

 

 
§ 10 Sanções 
 
1.3.072 As infracções seguintes são sancionadas como baixo indicado: 

(os valores são apresentados em FS) 
 
1. Equipamento não conforme (cor e disposição) 
- Corredor: 50 a 200 e interdição de partida 
- Equipa: 250 a 500 por corredor. 
 
2. Publicidade não conforme 
 
2.1 Equipa, por corredor usando publicidade não conforme: 
- Camisola: 500 a 2.100 e interdição de partida do corredor faltoso 
- Calção: 300 a 1.050 e interdição de partida do corredor faltoso 
- Peça única: 700 a 3.000 e interdição de partida do corredor faltoso 
 
2.2. Camisola de líder:  
- Organizador: 1.000 a 2.100 por corredor e não obrigatoriedade do uso pelo 
corredor 
- Equipa: 1.000 a 2.100 por corredor faltoso e interdição de partida do 
corredor faltoso  
  
3. Camisola de líder 
 
3.1 Ausência de camisolas / fatos contra-relógio previstos no regulamento 
da prova: 
- Organizador: 1.000 a 2.100 por corredor 
 
3.2 Camisola de líder / fato contra-relógio não utilizáveis:  
- Organizador: 1.000 a 2.100 por corredor 
 
3.3 Atribuição de camisolas não autorizadas:  
- Organizador: 1.000 a 2.100 por corredor  
  
4. Corredor não portador de: 
Camisola de Campeão do Mundo:  
- Equipa: 2.500 a 5.000 e interdição de partida do corredor faltoso 
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Camisola de líder de uma Taça, de um Circuito, de uma Série ou de um 
Ranking UCI:  
- Equipa: 2.500 a 5.000 e interdição de partida do corredor faltoso 
- Corredor: interdição de partida e perda de 20 pontos no Ranking UCI 
 
Camisola de Campeão Nacional:  
- Equipa: 2500 a 5000  
 
Equipamento da Selecção Nacional: 
- Equipa: 500 a 1.000 e interdição de partida dos corredores faltosos 
 
5. Equipamento da Selecção Nacional 
Não apresentação à UCI (art. 1.3.056)   
- Federação Nacional: 500 a 10.000 
 
6. Equipamento de Campeão do Mundo:    
 
- Infracção aos artigos 1.3.066 ou 1.3.067: corredor: 2.000 a 100.000 
 
- Utilização da camisola numa disciplina, especialidade ou categoria 
diferente daquela em que obteve o título: corredor: 2.000 a 10.000  
 
- Infracção ao artigo 1.3.065: corredor: 200 a 10.000 
 
- Infracção ao artigo 1.3.064: corredor 2.000 a 10.000 
 
7. Camisola de Campeão Nacional: 
- Infracção ao artigo 1.3.068, 2º parágrafo:   
Corredor: 200 a 10.000 


