
PROGRAMA DO 3.° FESTIVAL DE PISTA DO 

CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ 

 

 

Categorias de Escolas e Competição 

Período da Manha 

08H15 às 09H15: funcionamento do Secretariado para as categorias de Escolas, 
Cadetes e Juniores femininos. 

09H15: reunião de Diretores Desportivos, na Pista Bexiga Peres, em local indicado para 
o efeito pela Organização. 

09H30: prova de «Scratch» (15 voltas) - categorias de Juvenis (masculinos e femininos) 

09H55: prova de «Scratch» (15 voltas) - categorias de Cadetes (masculinos e 
femininos) e Juniores Femininos. 

10H20: prova de «Scratch» (2 voltas) - categorias de Pupilos (masculinos e femininos) 

10H35: prova de «Scratch» (3 voltas) - categorias de Benjamins (masculinos e 
femininos) 

10H50: prova de «Scratch» (6 voltas) - categorias de Iniciados (masculinos e femininos) 

11H10: prova de «Scratch» (10 voltas) - categorias de Infantis (masculinos e femininos) 

11H25: Intervalo 15 minutes 

11H50: prova de Perseguição Individual ou Quilómetro (artigo 12.2.2.) - categorias de 
Juvenis (masculinos e femininos), Cadetes (masculinos e femininos) e Juniores 
Femininos. 

12H30: entrega de prémios para as categorias de Pupilos, Benjamins, Iniciados, 
Infantis, Juvenis, Cadetes e Juniores femininos. 

 

Período da Tarde 

13H00 às 14H00: funcionamento do Secretariado para as categorias de Juniores 
masculinos, Sub23 (masculinos e femininos), Elites (masculinos e femininos), 
Masters 30, Masters Femininos, Masters 40, Masters 50 e Masters 60. 

14H30: prova de «Scratch» (25 voltas) - categoria de Juniores Masculinos. 

15H10: primeira manga da prova de «Scratch» (30 voltas) - categorias de Sub23 
Femininos, Elites Femininos, Masters Femininos, Masters 40, Masters 50 e 
Masters 60. 

15H40: primeira manga da prova de «Scratch» (40 voltas) - categorias de Sub23, Elites 
e Masters 30. 



16H40: prova de Eliminação - categoria de Juniores Masculinos. 

17H10: segunda manga da prova de «Scratch» (30 voltas) - categorias de Sub23 
femininos, Elites Femininos, Masters Femininos, Masters 40, Masters 50 e 
Masters 60. 

17H50: segunda manga da prova de «Scratch» (40 voltas) - categorias de Sub23, Elites 
e Masters 30. 

18H30: entrega de prémios para as categorias de Sub23 (masculinos e femininos), 
Elites (masculinos e femininos), 
Masters 30, Masters Femininos, Masters 40, Masters 50 e Masters 60. 

 

 

Ciclismo para Todos 
13H00 às 14H00: funcionamento do Secretariado. 
14H10: prova de Eliminação. 
16H20: prova de «Scratch» (20 voltas). 
18H30: entrega de prémios. 
 
 

Final do 1.° Troféu do Algarve de Ciclismo para Todos 
20H00 às 20H30: funcionamento do Secretariado. 
21H00: prova de Contra-Relógio por Equipas (10 voltas). 
22H00: entrega de prémios. 
 
Os horários indicados poderão ser ajustados, em função do número de participantes 

inscritos. 


