
Regulamento 2ª Volta de Uberaba de Ciclismo de Estrada 2016  
 

CRONOGRAMA 1º DIA - 2ª VOLTA DE UBERABA 
 
DATA  HORA LOCAL ATIVIDADE CATEGORIA PERCURSO 
05/02 18 as 22h Av Santa Beatriz da Silva 1501 - 

Saguão Shopping Uberaba 

Abertura do Estande e 

entrega de kits 

Todas XXX 

06/02 16 as 22h Av Santa Beatriz da Silva 1501 - 

Saguão Shopping Uberaba 

Abertura do Estande e 

entrega de kits 

Todas XXX 

07/02 6:30 as 

7:30 

Av Santa Beatriz da Silva 1501 - 

Estacionamento  Shopping 

Uberaba 

Concentração  e 

entrega de kits aos 

atletas 

Todas XXX 

07/02 7:00 as 

7:45  

Av Santa Beatriz da Silva 1501 - 

Estacionamento Shopping 

Uberaba 

Assinatura de súmula Todas XXX 

07/02 08:00  Av Santa Beatriz da Silva 1501 - 

Estacionamento Shopping 

Uberaba 

Largada do Passeio - 

Pontualmente 

Todas XXX 

07/02 08:30 Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da primeira 

etapa Estrada. 

Open(Elite,Sub23, 

Sub30) 

02 Voltas em 

circuito de estrada - 

84 km 

07/02 08:35 Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da primeira 

etapa Estrada. 

Master A 02 Voltas em 

circuito de estrada - 

Total 84 km 

07/02 08:40 Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da primeira 

etapa Estrada. 

Master B 02 Voltas em 

circuito de estrada - 

Total 84 km 

07/02 08:45 Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da primeira 

etapa Estrada. 

Master C - Feminino 

- Iniciante/Junior 

01 Voltas em 

circuito de estrada - 

Total 42 km 

07/02 15:30 Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da segunda 

etapa Contra-relógio. 

1º Atleta da Open larga 

pontualmente as 15:30. 

Largada por 

categoria em ordem 

alfabética Open- 

Volta em circuito de 

estrada - Total 13 km 

07/02 Após 

Open 

Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da segunda 

etapa Contra-relógio. 

1º Atleta da Master A 

larga após o último da 

Open. 

Largada por 

categoria em ordem 

alfabética Master A 

Volta em circuito de 

estrada - Total 13 km 

07/02 Após 

Master A 

Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da segunda 

etapa Contra-relógio. 

1º Atleta da Master B 

larga após o último da 

Master A. 

Largada por 

categoria em ordem 

alfabética Master B 

Volta em circuito de 

estrada - Total 13 km 

07/02 Após 

Master B 

Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da segunda 

etapa Contra-relógio. 

1º Atleta da Master C 

larga após o último da 

Master B. 

Largada por 

categoria em ordem 

alfabética Master C 

Volta em circuito de 

estrada - Total 7 km 

07/02 Após 

Master C 

Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da segunda 

etapa Contra-relógio. 

1º Atleta da 

Iniciante/junior larga 

após o último da Master 

C. 

Largada por 

categoria em ordem 

alfabética 

iniciante/Junior 

Volta em circuito de 

estrada - Total 7 km 

07/02 Após 

iniciante 

Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da segunda 

etapa Contra-relógio. 

1º Atleta da Feminino 

larga após o último da 

iniciante. 

Largada por 

categoria em ordem 

alfabética Feminino 

Volta em circuito de 

estrada - Total 7 km 

 



CRONOGRAMA 2º DIA - 2ª VOLTA DE UBERABA 

 
CRONOGRAMA 3º DIA - 2ª VOLTA DE UBERABA 

 
 
ASPECTOS GERAIS: 
 
>As Largadas serão realizadas pontualmente conforme o cronograma. Atrasos por parte dos atletas não serão 

tolerados. 
 
> Haverá assinatura de súmula e pódio em todas as etapas. Não será permitido competir sem assinar a súmula. 
 
>Obrigatório apresentação de documento oficial na assinatura da súmula. 
 
>O atleta deverá completar a etapa anterior para largar na etapa seguinte. Em caso de defeito mecânico 
devidamente comprovado pelo árbitro da prova o atleta poderá largar na etapa seguinte com acréscimo de 
tempo de 30 minutos do último colocado. O atleta referente a este tópico não poderá compor o pelotão principal 
no quilômetro final das etapas.  
 
>Haverá bonificação de tempo para os três primeiros colocados das etapas sendo: 03" para o primeiro colocado, 
02" para o segundo, 01" para o terceiro colocado. Não haverá bonificação de tempo na etapa de contra-relógio. 
>Havendo possibilidade a premiação poderá ser aumentada. 
 
>É obrigatório a participação do pódio para todas etapas. O atleta é obrigado a estar devidamente uniformizado 
na cerimônia. 
 
>Em caso de um pelotão cruzar a linha de chegada agrupado, será válido o tempo marcado pelo chip de 
cronometragem e não o do pelotão. (Ex: Se o atleta estiver em um grupo de 10 competidores o tempo do 1º 
colocado não será igual para todos.) Haverá Cortes de tempo. Em caso de empate será considerado como 
desempate a melhor resultado da etapa em confronto direto. 
 
>Reclamações serão aceitas somente após o término da prova mediante pagamento de taxa. 
 
>Não serão realizadas inscrições no dia da prova. 
 

 
 

DATA  HORA LOCAL ATIVIDADE CATEGORIA PERCURSO 
08/02 07:30 Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Concentração - 
Assinatura de Súmula 

Todas XXX 

08/02 08:30 Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da Terceira 
Etapa Pontualmente 

Open(Elite,Sub23,Sub30) Estrada - 118km 

08/02 08:33 Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da Terceira 
Etapa Pontualmente 

Master A (30-39 anos) Estrada - 118km 

08/02 08:36 Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da Terceira 
Etapa Pontualmente 

Master B (40-49 anos) Estrada - 118km 

08/02 08:39 Av Filomena Cartafina 152 - Em 

frente ao Hotel Dan Inn 

Largada da Terceira 
Etapa Pontualmente 

Master C (40-49 anos), 
Iniciante, Feminino 

Estrada - 70km 

DATA  HORA LOCAL ATIVIDADE CATEGORIA PERCURSO 
09/02 07:30 Av Dr. Randolfo Borges Júnior 

1000 - Em frente ao CETTA 

Concentração - 
Assinatura de Súmula 

Todas XXX 

09/02 08:30 Av Dr. Randolfo Borges Júnior 

1000 - Em frente ao CETTA 

Largada da Quarta 
Etapa Pontualmente 

Master C - Feminino - 
Iniciante em um bloco 

Circuito de 7km - 
04 voltas 

08/02 09:40 Av Dr. Randolfo Borges Júnior 

1000 - Em frente ao CETTA 

Largada da Quarta 
Etapa Pontualmente 

Open (Elite, Sub23, 
Sub30) 

Circuito de 7km - 
10 voltas 

08/02 09:43 Av Dr. Randolfo Borges Júnior 

1000 - Em frente ao CETTA 

Largada da  Quarta 
Etapa Pontualmente 

Master A (30 a 39 anos) Circuito de 7km - 
09 voltas 

08/02 09:46 Av Dr. Randolfo Borges Júnior 

1000 - Em frente ao CETTA 

Largada da  Quarta 
Etapa Pontualmente 

Master B (40 a 49 anos) Circuito de 7km - 
08 voltas 



 
 
 
Regulamento Particular da Competição  
 
Na ausência de item especifico para um determinado assunto neste regulamento particular, a 
organização considera como referencia para decisões técnicas ou desportivas os regulamentos da UCI – 
União Ciclística Internacional, CBC- Confederação Brasileira de Ciclismo e da FMC- Federação Mineira De 
Ciclismo, nessa ordem de hierarquia. 
 
Este regulamento poderá ser alterado até 24 horas da largada da primeira etapa. 

 
Artigo 1  
 
FINALIDADE 
Com o objetivo de desenvolver o ciclismo nacional e Promover o esporte como um bem social à Cidade 
de Uberaba;  
 

Artigo 2  
 
A 2ª Volta de Uberaba de Ciclismo de Estrada é uma competição de caráter Estadual. 

 
 Artigo 3  
 
CATEGORIAS 
 
Participam deste campeonato ciclistas das categorias: Master A 30/39, Master B 40/49 Open(Elite-
sub23-sub30), Feminino, Iniciante/Júnior,  Master C 50 acima e Elite. 
  
PARAGRAFO PRIMEIRO: A largada das etapas obedecerá os horários e a ordem conforme os 

cronogramas. Todas as largadas serão realizadas pontualmente não sendo tolerados atrasos. A Largada 

para o Contra-relógio será por ordem alfabética. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Nenhum atleta que participou de competições regulares em anos anteriores 

poderá participar na categoria iniciante, exceto os atletas da categoria júnior. A comissão julgadora 

poderá intervir e remanejar o ciclista para a categoria devida. 

 
 Artigo 4 

PUBLICIDADE DAS NORMAS 

Todos os participantes atletas, técnicos, mecânicos e convidados em geral tomarão conhecimento deste 
regulamento, de acordo com as normas nacionais e ao aceitar a sua inclusão no campeonato assumem 
o compromisso de respeitá-lo bem como acatar as autoridades da prova e suas decisões submetendo-se 
as sanções e penalidades, durante o desenrolar das provas constantes no campeonato.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Artigo 5  
 
DA RESPONSABILIDADES 
 
 
Os promotores, não assumem responsabilidades diretas ou indiretas, por danos sofridos por pessoas ou 

maquinas, ou por elas provocadas, entre si ou terceiros durante as provas. Menores de idade só 

poderão participar mediante apresentação de termos de compromisso assinado pelos pais ou 

responsáveis. 

O atleta aderindo à inscrição da corrida declara para os devidos fins estar em pleno gozo das faculdades 

mentais, aptidão física e gozando de plena saúde para tal prática e assume toda e qualquer 

responsabilidade civil e criminal a ele imposta nos termos da lei. 

Todos (as) atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 

para realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos(as) 

atletas. 

 
Artigo 6  
 
VENCEDOR DA VOLTA 
 
Será declarado o campeão da 2ª Volta de Uberaba  aquele que percorrer a soma das quilometragens das 
provas em menor tempo em cada categoria. Em caso de empate será declarado campeão o atleta que 
obtiver maior número de vitórias nas etapas ou melhores colocações. 
 
Artigo 7 
 
CRONOMETRAGEM 
 
A cronometragem será realizada eletronicamente. Em caso de falha da cronometragem será válida o 
resultado registrado pelas imagens das câmeras instaladas pela organização da prova.  
Em caso de um pelotão cruzar a linha de chegada agrupado será válido o resultado da cronometragem 
do chip e não a do pelotão. (Ex: Se o atleta estiver em um grupo de 10 atletas em fuga, o tempo do 1º 
colocado não será igual para todos. Haverá cortes de tempo. 
A bonificação de tempo será descontada ao final de cada prova após a divulgação da empresa Time 
Action.  

 
Artigo 8 
  
A bonificação de tempo seguinte critério: 

Haverá bonificação de tempo para os três primeiros colocados das etapas sendo: 03" para o primeiro 
colocado, 02" para o segundo, 01" para o terceiro colocado.  
 

 
Artigo 9  
 
Não haverá bonificação de tempo na etapa de contra-relógio. 



 
Os casos omissos quanto a cronometragem e bonificação de tempo serão julgados pela organização e 
arbitragem da prova ao final de cada etapa. 

  
 

Artigo 10 

O atleta deverá completar a etapa anterior para largar na etapa seguinte. Em caso de defeito mecânico 

devidamente comprovado pelo árbitro da prova o atleta poderá largar na etapa seguinte com acréscimo 

de tempo de 30 minutos do último colocado. O atleta referente a este tópico não poderá compor o 

pelotão principal no quilômetro final das etapas. 

CLASSIFICAÇÃO 

Em caso de empate na classificação geral do campeonato será usado os seguintes critérios de 
desempate  
1- Maior numero de vitorias  

2- Melhores colocações (Ex. Maior numero de 2 lugar, 3 lugar e sucessivamente)  

3- Melhor colocação nas ultimas etapas  

 

 
Artigo 11 
 
INSCRIÇÕES 
 
A inscrição da prova será de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais) para todas as categorias. 

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. 
Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da prova e responderá por crime de 
falsidade ideológica e/ou documental. 
 
O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista de Largar na prova;  
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada no sistema on-
line ou na ficha de inscrição, o (a) participante aceita todos os termos do regulamento e assume total 
responsabilidade por sua participação no evento.  
As inscrições, Serão feitas pela internet em no site www.timeaction.com.br . Não serão realizadas 

inscrições no local da prova. A retirada dos números será realizada mediante apresentação do 

comprovante de inscrição e comprovante de pagamento nos dias 05 e 06 de fevereiro, na Avenida 

Santa Beatriz da Silva 1501, Shopping Center Uberaba, no estande da prova das 18hs às 22 horas e no 

dia 07 de Fevereiro das 06:30h às 07:30h, no estacionamento do Shopping Center Uberaba. 

 

Artigo 12 
 
RECURSOS  
 
Haverá em cada etapa 1 delegado de prova que receberão os recursos, que encaminhará os recursos 
para a comissão julgadora.  

 
 
 



 
Artigo 13  
 
As reclamações só serão aceitas se formuladas por escrita mediante pagamento de R$100,00 que será 

desenvolvida caso a reclamação seja considerada, procedente sendo que não serão aceitas reclamações 

coletivas. Caso a reclamação não seja procedente o valor não será devolvido. 

 

Artigo 14  
 
Funcionará em cada etapa uma comissão julgadora formada por três pessoas:  
I. A comissão se reunirá após as etapas, para apreciar e julgar recursos e questões controvertidas da 
prova; 

II. As decisões da comissão são irrecorríveis e delas não caberão recursos. 
 

 

Artigo 15  
 
PARAGRAFO ÚNICO: Em caso de julgamento for de um dos membros da comissão julgadora, o mesmo 

será substituído pelo presidente da prova. 

 

Artigo 16 
 
LARGADA E SÚMULA  
 
A largada de cada etapa será dada rigorosamente no horário de largada de sua categoria. 

 
Artigo 17 
  
O encerramento de assinatura de súmula será 30 minutos antes da largada de sua categoria 

PARAGRAFO ÚNICO: Todo ciclista deverá iniciar o campeonato em suas respectivas categorias e não 

poderá mudar de categoria no decorrer do campeonato, devendo este iniciar e terminar na categoria da 

primeira etapa que se inscreveu. 

Artigo 18  
 
Sob nenhuma hipótese o ciclista poderá portar número diferente daqueles que se designado pela liga. 

Em caso de perda ou violação no tamanho de número , deverá ser adquirido um novo número mediante 

o pagamento de R$30,00. 

Artigo 19 
  
Todo ciclista deverá usar capacete fechado, óculos de proteção desde o inicio até o termino de cada 
corrida.  

 
 
Artigo 20 
 



ABASTECIMENTO  
 
Os abastecimentos, nas provas de estradas serão liberados 5 km após a largada e até 5 km do fim da 

etapa. Está proibido o uso de recipiente de vidro, sendo que o abastecimento é feito sempre lado direito 

da rodovia.  

Em provas de circuito o abastecimento será realizado em ponto fixo próximo a linha de largada após a 

primeira volta até a penúltima volta do circuito. Os membros das equipes apoiadoras deverão obedecer 

às orientações da comissão da prova sob pena de desclassificação do atleta apoiado. 

 
Artigo 21  
 
O ciclista deve, para ser classificado terminar a corrida com suas próprias forças, sem a ajuda de 

ninguém. O ciclista pode cruzar a linha de chegada a pé, com a bicicleta sendo carregada ou empurrada. 

 

Artigo 22 
 
CARROS DE APOIO/CARAVANAS  
 
O ciclista poderá contar com um carro de apoio que seguirão as seguintes regras específicas:  
I. Os carros de apoio formarão a caravana que será mantida na ordem, seguida da classificação do 
ciclista no campeonato sendo primeiro carro correspondendo ao carro da organização.  

II. Todos condutores de veículos de caravana são os responsáveis pelo fiel cumprimento das regras de 
trânsito, assumindo total responsabilidade por acidentes eventualmente provocados.  

III. Farão parte da caravana carros comuns e caminhonetes , não poderão fazer parte da caravana, 
caminhões, veículo articulados ônibus.  
PARAGRAFO ÚNICO: As motos poderão acompanhar desde que sejam as ultimas da caravana e não 
poderão abastecer o ciclista em movimento, somente estacionadas em locais específicos para 
abastecimento autorizado pelo diretor da prova. Somente as motocicletas Batedores Oficiais da prova 
poderão realizar abastecimento. 
IV. Os carros não poderão ultrapassar o pelotão: sob pena de desclassificação do atleta apoiado  

V. Somente quando o ciclista em fuga adiantar 500 metros será permitido, o deslocamento do carro 
deverá se manter atrás do ciclista em fuga, não podendo de hipótese nenhuma ultrapassá-lo.  
VI. Não é permitido ao ciclista se beneficiar de vácuo provocado por qualquer veículo sob pena de 
advertência, punição de tempo ou desclassificação. 

 

Artigo 23  
 
Os ciclistas estão obrigados participar de todas as cerimônias protocolares que estejam, relacionados 
com a classificação obtida, como entrega de prêmio e outros. É obrigatório a participação do pódio para 
todas etapas. O atleta é obrigado a estar devidamente uniformizado na cerimônia. É proibido usar calça, 
bermuda ou chinelo no pódio. 

 
 
Artigo 24  
 
DAS PROVAS:  
 



ESTRADA: Prova disputada em rodovias, ela transcorre em forma de pelotão e que chega primeiro no 
final do percurso é declarado o campeão. 
 
I. É vedado aos atletas integrar pelotão de categoria diferente da que está competindo, sob pena de 
acréscimo de 10 minutos no tempo final da prova por infração. 
 
CONTRA RELOGIO: Prova em que o ciclista luta contra o tempo não pode contar com o vácuo nem de 

outros ciclistas nem eventuais carros que estão em transito local. 

 
I. Os ciclistas largarão de 1 em 1 minuto na ordem alfabética de cada categoria, sendo vencedor o 
ciclista que obtiver o menor tempo no percurso  

II. O tempo começa a contar no momento estipulado para a largada após sinal sonoro. 

III. E extremamente proibido o uso de vácuo entre os ciclistas ou carro que passa pelo local.  

IV. Caso o ciclista pegue outro por traz, um ciclista alcançado deve manter uma distância lateral de 2 
metros e manter atrás 10 metros de distância do ciclista que caçou. Caso não cumpra poderá ser 
apenado com 1 minuto de acréscimo no tempo final. 

V. No caso de utilização de carro de apoio, o carro não poderá sob hipótese alguma, ultrapassar o 
ciclista que acompanha  

 

PROVA DE CIRCUITO: Prova disputadas em circuito fechado com extensão de até 7 km  
I. Não terá volta de furo;  

II. Na prova de circuito o abastecimento liquido ou solido será em ponto fixo determinado pela prova.  

III. O apoio mecânico será permitido somente fora da reta de chegada.  

IV. O ciclista que lava duas voltas do pelotão principal será desclassificado da prova.  

V. O ciclista que for retirada da prova por levar uma volta terá um ponto na sua classificação final  
 

PARAGRAFO ÚNICO 

O atleta que for desclassificado, abandonar a prova ou por caso fortuito não completar a prova não 

poderá competir nas provas seguintes. Haverá tempo de corte para as provas de estrada sendo este 

estipulado a 50% do tempo gasto do primeiro colocado. 

 

Artigo 25  
 
Por ser um evento que tem por objetivo incentivar e desenvolver o ciclismo a disciplina será o ponto de 
hora a organização do campeonato, sendo esta rigorosamente intransigente na conduta incompatível 
com a ética e a disciplina desportivas. Protestos públicos e reclamações de ordem a tumultuar o 
transcorrer da prova incorrem em infração grave. 
  
PARAGRAFO ÚNICO: Todos os participantes estão sujeitos as penalidades. 

 
Artigo 26  
 
PENALIDADES  
 
I. Poderão ocasionar punições como:  
Advertência, desclassificação da etapa, eliminação da prova, perda de pontos.  



II. Os casos omissos a esse regulamento, serão decididos pela comissão julgadora segunda as normas da 
Federação Mineira de Ciclismo e Confederação Brasileiro de Ciclismo e não cabendo recursos.  

III. A organização da prova e a Federação Mineira se reserva no direito de aplicar outras penalidades que 
julga cabíveis aos atletas que cometem atos contrários a este regulamento.  

 
Artigo 27 

 
DAS BICICLETAS  
As bicicletas serão movidas exclusivamente pela força humana em conformidade com os regulamentos 
da União Ciclística Internacional. Será permitido aos ciclistas utilizar mais de uma bicicleta (em caso de 
quebra). 
 
Todo equipamento da prova poderá ser checado pela organização momentos antes da largada. Reserva-
se à organização o direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que julgue inadequado para a 
utilização no evento.  
 
O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente (carregada, 
arrastada ou empurrada) pelo próprio atleta. Um atleta separado de sua bicicleta estará proibido de 
prosseguir pelo percurso da prova. 

 

Artigo 28 

SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA.  
A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão da 

corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. 

Sendo suspensa a prova por qualquer um destes motivos a prova será considerada realizada e não 

haverá nova prova. Quaisquer das etapas poderão ser adiadas ou canceladas a critério da Comissão 

Organizadora, comunicando aos inscritos esta decisão. Na hipótese de adiamento de qualquer etapa e a 

conseqüente divulgação de nova data não haverá devolução do valor da inscrição. Na hipótese de 

cancelamento de qualquer etapa (sem divulgação de nova data) os inscritos deverão solicitar o 

reembolso da inscrição. Serão descontados taxas administrativas do Banco ou impostos devidos. 

Artigo 29 

PREMIAÇÃO  
 
A premiação em cada etapa será medalha e pódio em todas as etapas do 1° ao 5° lugares distribuída na 
conclusão das etapas.   
 
A O Final do campeonato serão entregues troféus para os campeões do campeonato em cada categoria 
do 1º ao 5º lugar. 
 
A categoria Master C será premiada em dinheiro do 1º ao 3º Lugar. 
 
A premiação para cada categoria está especificada em banner e cartaz informativo da prova podendo 

ser alterado conforme necessidade. 

Caso o número de inscritos em cada categoria seja inferior a 15 a premiação será de 40% da 

arrecadação das inscrições descontados encargos bancários e chancela da FMC.  



 
Artigo 30 
 
DOS COMPETIDORES  
Os atletas deverão utilizar um capacete próprio, rígido e afivelado, durante todas as etapas.  
Os atletas deverão ter seus números de competição visíveis nos locais predeterminados o tempo todo. 
Cada atleta deverá estar identificado de acordo com o número fornecido pela organização. Este não 
poderá sofrer qualquer modificação, devendo manter suas características originais. E colocado de 
maneira visível nas costas e no capacete LATERAL durante a competição.  
 
 
Sob nenhuma hipótese o ciclista poderá portar números diferentes daqueles a ele designados. Em caso 
de perda ou violação no tamanho do número, deverá ser adquirido um novo número, com o comissário 
responsável, mediante pagamento de taxa de R$ 30,00 (dez reais) por número.  
 
 
As roupas utilizadas deverão ser apropriadas para a prática do ciclismo, porém à organização reserva-se 

o direito de vetar qualquer tipo de roupa e/ou acessórios que julgue inadequado, ou que apresente 

menções inadequadas, desenho ou palavras inadequadas. O atleta não poderá sob nenhuma hipótese 

competir com o dorso descoberto ou nu. 

O atleta deverá estar devidamente uniformizado no momento da premiação, sendo vetada a subida 

ao pódio de chinelos ou descalço. 

DA DISCIPLINA  

 
DIVULGAÇÃO E DIREITOS AUTORAIS  
O (a) atleta Palavras de baixo calão, agressões de qualquer natureza, atentado contra o pudor ou agir 

de forma antidesportiva com qualquer pessoa, ligada ao evento ou não, em qualquer momento, estão 

sujeitos a advertência, perda de pontos e ou exclusão da competição. 

As regras aqui estabelecidas visam à integridade das pessoas envolvidas, o bom andamento da prova e o 

convívio harmonioso entre todos, para a conclusão do evento com a máxima segurança. 

Quem se inscreve e/ou participa da corrida está incondicionalmente aceitando e concordando em ter 

sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer 

outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à 

competição, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer 

renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em 

qualquer tempo/ data. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em 

geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a organização do evento. 

 

 

 

 

 



PREMIAÇÃO DA PROVA 

CLASSIFICAÇÃO OPEN MASTER A MASTER B MASTER C INICIANTE 

JUNIOR 

FEMININO 

1º COLOCADO R$ 600,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 300,00 TROFÉU TROFÉU 

2º COLOCADO R$ 400,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 200,00 TROFÉU TROFÉU 

3º COLOCADO R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 100,00 TROFÉU TROFÉU 

4º COLOCADO R$ 200,00 R$ 150,00 R$ 150,00 TROFÉU TROFÉU TROFÉU 

5º COLOCADO R$ 150,00 R$ 100,00 R$ 100,00 TROFÉU TROFÉU TROFÉU 

TOTAL R$ 1650,00 R$ 1150,00 R$ 1150,00 R$ 600,00 TROFÉU TROFÉU 

 

 


