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ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES - 10 ANOS 
 

 
 
 

   

 

INFORMATIVO OFICIAL 
3ª Volta da Buriti - Santo Ângelo/RS 

13 e 14 de abril de 2019 

 

4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada 2019 

2ª etapa do Campeonato Noroeste de Ciclismo 2019  
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INFORMATIVO OFICIAL 
3ª Volta da Buriti - Santo Ângelo/RS 

4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada 2019 

2ª etapa do Campeonato Noroeste de Ciclismo 2019 

 

PROGRAMAÇÃO 

Data: 13/04/2019 (sábado) 

- Entrega de Kits: 9h30min às 12h00 

- Congresso Técnico: 11h00 

Local: Salão de Festas da Comunidade Evangélica de Buriti 

- Prova de CRI: 13h00 

- Ordem de largada na seguinte sequência: MTB Masc, MTB Fem, Infanto-juvenil, Paraciclismo,             
Juvenil, Fem Infanto-juvenil, Fem Estreante, Fem Master B, Fem Master A, Fem Elite, Estreante              
Masc, Master D, Master C, Master B, Master A, Junior, Sub 30, Sub 23, Elite Masc. 

Data: 14/04/2019 (domingo) 

- Assinatura de súmula: até às 7h40min (todos os atletas). 

- Prova de Circuito: Largada às 8h00  

Local: Salão de Festas da Comunidade Evangélica de Buriti 

 
MODALIDADES E CATEGORIAS 

 
As categorias e modalidades seguirão o regulamento do Campeonato Gaúcho definido           

pela Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC), que pode ser acessado pelo endereço            
www.fgc.com.br. 

 
 

INSCRIÇÕES 
 

- Até o dia 09/abril - terça-feira 
- https://app.sprinta.com.br/event/424325c9af48d1fc2a  
- Não serão feitas inscrições no dia do evento. 

 

http://www.fgc.com.br/
https://app.sprinta.com.br/event/424325c9af48d1fc2a
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As inscrições deverão ser confirmadas, mediante assinatura da Súmula e Termo de            
Responsabilidade.  
 
Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que: 

 
a) Participa do evento por livre e espontânea vontade, isentando os organizadores de            

quaisquer responsabilidades, assim como os patrocinadores, apoiadores e realizadores,         
em nome do atleta e de seus herdeiros; 

b) Esta gozando de boa saúde e que treinou apropriadamente para este evento; 
c) Menores de 18 anos poderão participar somente com a presença e/ou autorização do             

responsável; 
 

Os valores das inscrições seguem os determinados pelo regulamento da FGC, em lote único,              
conforme segue:  
 

Filiação Lote único 

Atletas não filiados à FGC R$ 150,00 

Atletas filiados à FGC - Feminino Master A e B, Feminino Estreante, 
Infanto-juvenil e Paraciclismo 

R$ 65,00 

Atletas filiados à FGC - Elite Feminino e Campeão 2018 Elite Masculino Isentos 

Atletas filiados à FGC - Demais categorias R$ 120,00 

Sócios ACM contribuintes não filiados à FGC R$ 130,00 

 
Obs. Em caso de desistência, o valor pago não será devolvido ou transferido. 

 
PREMIAÇÃO  

 
- Para subir ao pódio o atleta deverá estar com o uniforme completo da equipe e manter conduta                  
desportiva adequada. 
- A entrega da premiação será no salão de festas da comunidade evangélica da Buriti.  
- Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberão medalhas de acordo com sua              
classificação final, entre a prova de Contra Relógio Individual e Circuito. 
 
- Atletas da categoria Elite Masculino receberão premiação em dinheiro da seguinte forma: 

1ª Lugar R$500,00, 2ª Lugar R$400,00, 3ª Lugar R$300,00, 4º Lugar R$ 150,00 e 5º Lugar R$                 
150,00 independente do número de inscritos na categoria. 
 

- A categoria Master A terá premiação em dinheiro somente se a categoria tiver mais de 30 atletas                  
inscritos. 

1ª Lugar R300,00, 2ª Lugar R$200,00, 3ª Lugar R$100,00. 
 
Total em premiação: R$ 2.100,00 
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TRAJETO  
 
O trajeto do CRI será no Distrito de Buriti, com a largada e a chegada próximo ao salão de                   
festas da comunidade. O retorno será próximo ao Milanesi, sem interrupção do tráfego da              
via, totalizando aproximadamente 10km. 
 

 
 
O trajeto do circuito será na estrada de acesso ao Distrito de Buriti, com a largada e a                  
chegada próximo ao salão de festas da comunidade. O retorno será próximo ao Santuário              
de Schoenstatt, sem interrupção do tráfego da via. 
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Distâncias e número de voltas para cada categoria: 
 

CATEGORIA Nº DE VOLTAS KM TOTAL 
PELOTÃO 1 - Largada às 08h00 

Elite, Sub 23, Sub 30, Junior 5 voltas 110km 
PELOTÃO 2 - Largada às 08h05 

Master A Masculino 5 voltas 110km 
PELOTÃO 3 - Largada às 08h10 

Feminino Elite 3 voltas 66km 
Master B Masculino 4 voltas 88km 

PELOTÃO 4 - Largada às 08h15 
Estreante Masculino 3 voltas 66km 
Feminino Master A e B 2 voltas 44km 
Feminino Estreante 2 voltas 44km 
Master C Masculino 3 voltas 66km 

PELOTÃO 5 - Largada às 08h20 
Master D Masculino 2 voltas 44km 
Paraciclismo C 2 voltas 44km 
Paraciclismo H 1 volta 22km 
Infanto-juvenil Masc e Fem 2 voltas 44km 
Juvenil  3 voltas 66km 
MTB Masc e Fem 2 voltas 44km 

 
 

PARACICLISMO 
 

A finalização da prova é ditada pelo líder, assim que o primeiro colocado completar              
o número de voltas que fechar a quilometragem da prova esta será a última volta também                
para os demais atletas de sua categoria, contabilizando o número de voltas que cada              
atleta completou. 
  

APOIO DO CARRO NEUTRO / MOTOS 
 

Para a prova de circuito, o evento não terá caravana, em vez disso, serão              
disponibilizados 2 carros neutros onde os atletas deixarão suas rodas reservas           
identificadas. Haverá um ponto de apoio fixo para as equipes, em local a ser indicado. 
 

CLASSIFICAÇÃO 
 

A 3ª Volta da Buriti terá disputa por Meta Volante para as categorias Elite, Sub 23,                
Sub 30, Junior e Master A, na prova de circuito. Com bonificação de tempo, subtraindo               
conforme as tabelas abaixo: 
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Meta Volante 

1º lugar 2º lugar 3º lugar 

7 seg 4 seg 2 seg 
 
Chegada 

1º lugar 2º lugar 3º lugar 

15 seg 10 seg 5 seg 
 

 
PONTUAÇÃO 

 
As pontuações seguirão o regulamento dos respectivos campeonatos, Gaúcho e          

Noroeste, sendo decididas no âmbito da Federação Gaúcha de Ciclismo e Liga Noroeste             
de Ciclismo. 
 

CESSÃO DE DIREITOS 
 

Ao participar deste EVENTO, os CICLISTAS cedem todos os direitos de utilização            
de sua imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida              
com direitos a jornal ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções,              
Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 
 

ATENDIMENTO MÉDICO 
 

A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. No entanto           
haverá, para atendimento emergencial aos CICLISTAS, um serviço de ambulância para           
remoção, e o atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de            
continuidade será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. A Associação           
Ciclo Missões não assumirá qualquer responsabilidade em caso de acidente, uma vez            
que o participante assume os riscos no momento da inscrição. 
 

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 
 

- A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores             
para a orientação dos participantes. 
 
- Os organizadores poderão suspender o EVENTO por questões de segurança pública            
aos CICLISTAS, atos públicos, vandalismo e /ou motivos de força maior; 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO 
 

- O resultado final da 3ª VOLTA DA BURITI será pelo somatório dos tempos do CRI e da                  
PROVA DE CIRCUITO, subtraindo as bonificações de metas. 
 
- Nas categorias Elite, Sub 23, Sub 30, Júnior e Master A terão uma meta volante sendo                 
bonificado com desconto de tempo. E uma meta de chegada. 
 
- Na categoria MTB, os atletas poderão optar por qualquer tipo de bicicleta, com tamanho               
de aro a partir de 26” e os pneus de espessura igual ou superior a 1,5 polegadas sendo                  
este liso ou escamado. Tanto na Prova de CRI como de Estrada, é proibido, qualquer               
tipo de Roda Fechada ou Tampão, Prolongamento de Guidão, Clip ou Bar End. 
 
- Nas demais Categorias, na prova de CRI, estar atento a todos os limites e medidas de                 
avanço de Guidão e Clip, assim como medidas de Selim, conforme normas UCI / CBC no                
link neste link.  
 
- Conforme normativa da CBC de 2018 está autorizada as Bicicletas com Freio a Disco               
desde que Homologadas pela UCI. neste link.  
 
- Caso algum atleta sinta-se prejudicado durante a competição, poderá encaminhar           
protesto por escrito à organização do evento, mediante pagamento de taxa           
correspondente a R$ 50,00. Caso o protesto seja aceito, o valor será devolvido. 
 
- Após a Divulgação do Resultado, tanto do CRI como o final de Estrada, as contestações                
a resultados, só serão aceitas se forem feitas até um período de 30min após a divulgação.                
Qualquer reclamação quanto a resultado após este período não será mais analisado e o              
Resultado HOMOLOGADO. 
 
- Qualquer contestação, protesto ou comunicação com o Diretor de Provas, Organizador            
Local e Comissários, fica RESTRITO a ser feito pelo DIRIGENTE da equipe, evitando o              
acúmulo de atletas junto à equipe de Trabalho. 
 
- Qualquer imagem (vídeo ou fotografia) para analise, segue o mesmo tempo de 30min              
após o término da etapa correspondente (Cri / Estrada). 
 
- Na prova de CRI - É proibido qualquer tipo de Auxílio Externo, Vácuo ou Troca de                 
Bicicleta, mesmo que seja de um atleta da mesma Equipe. 
 
- RODAS - Estão autorizadas na Prova de CRI rodas dianteiras de Carbono com 3 a 5                 
Raios, ou de metal acima de 16 Raios. Roda Traseira até o tamanho 80 desde que rodas,                 
homologadas. 
 

http://www.cbc.esp.br/arquivos/BICICLETA_E_EQUIPAMENTO_CICLISTA_UCI_2014.pdf
http://www.cbc.esp.br/arquivos/circular_01-2018_normatizacao_uso_de_freios_a_disco_em_bicicletas_de_estrada.pdf
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- Na prova de estrada, Roda dianteira com no mínimo de 16 raios e na traseira altura                 
máxima de 60 mm. 
 
- Na prova de Estrada, é permitido a Troca de bicicleta, entre atletas da mesma equipe,                
desde que os mesmos estejam correndo na mesma Categoria. 
 
- Fica proibida, a troca com atleta de outra equipe, ou por uma Bicicleta que não esteja na                  
prova. 
 
- Não haverá volta de bonificação. 
 
- Estarão disponíveis dois pontos para Hidratação e Auxílio Mecânico. No Pórtico de             
Largada e no Retorno. 
 
- Os Atletas que tiverem problemas mecânicos ou acidente NÃO terão volta bonificada,             
ficando o mesmo e sua equipe, de recolocarem o mesmo no pelotão, sem auxílio externo. 
 
- Esta prova é regida pelo Regulamento TÉCNICO específico da CBC / UCI - 2019               
disponível no site da CBC ou neste link.  
 
- Uniforme - É OBRIGATÓRIO, o uso de Bermuda, Bretelle de Ciclismo, Camisas de              
Ciclismo com mangas curtas ou longas, ou Macaquinho de Ciclismo. É proibido atleta             
largar com camisa sem mangas ou uniforme que não seja de ciclismo. 
 
- Uniforme - Fica PROIBIDA a utilização de qualquer Uniforme ou Camisa de Ciclismo de               
Equipes profissionais ou equipes Nacionais, assim como uniforme de seleção Nacional ou            
Estadual, assim como de Campeão Nacional ou Mundial, se o atleta não for o atual               
campeão em sua Categoria, que a mesma corresponde. 
 
- Uniforme - É PROIBIDA a utilização de Meia de Compressão que ultrapasse o meio da                
panturrilha. 
 
- Equipamento. É PROIBIDA a utilização de TAMPÃO para Roda Traseira na etapa de              
contra relógio. Só será permitida utilização de rodas Homologadas.  
 
- O Atleta que não largar na prova de CRI fica automaticamente proibido de largar a etapa                 
de circuito. 
 
- Ciclistas com uma volta em atraso em relação ao pelotão serão eliminados da prova. 
 
- Qualquer dúvida ou caso omisso, será avaliado e decidido pela organização da prova 
 
- A 3ª Volta da Buriti segue as normativas do regulamento do Ranking Gaúcho de               
Ciclismo de Estrada 2019 da Federação Gaúcha de Ciclismo. 

http://www.cbc.esp.br/arquivos/aw45wa8w40.pdf
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ALOJAMENTO 
 

O alojamento GRATUITO contará com banheiros e chuveiros. Cada atleta          
será responsável pela sua acomodação (colchão, roupa de cama, higiene pessoal)           
bem  como  a  propriedade  de  seus  objetos  pessoais dentro do espaço. 

Os atletas interessados na utilização do espaço, deverão comunicar a organização           
do evento pelo telefone/whatsapp: (55) 9 9966 7798 (Júlio). 
 

DESCLASSIFICAÇÃO DO ATLETA 
 

Será desclassificado do evento o atleta que adotar qualquer procedimento irregular           
para a participação na largada oficial; não realizar o percurso de acordo com o trajeto               
demarcado; prejudicar de forma intencional o desempenho de outro atleta; não fizer            
confirmação de largada; ceder número a outro atleta inscrito; largar antes da autorização             
do diretor de prova; for flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza; desacatar outro(s)             
atleta(s), o público, fiscais de prova ou os organizadores. 
  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Os casos omissos serão decididos pela organização, em consonância com os           
interesses e objetivos do projeto e observando o bom senso. 

A ACM se reserva o direito de avaliar e discutir junto aos seus apoiadores o melhor                
critério ou decisão para que a ação se realize com a máxima transparência e licitude. 
 

LISTA DE HOTÉIS EM SANTO ÂNGELO 
 

Hotel Maerkli (distante 17km do Distrito da Buriti) 
Endereço: Av. Brasil, 1000, centro. Telefone: (55) 3313-2127 com Geovani. 
Reservas somente pelo site do hotel para obter o desconto do evento (25%). 
www.maerkli.com  
Usar o cupom voltadaburiti 
 

Hotel Debacco 
Rua Marechal Floriano, 2426 - Esquina Borges de Medeiros.  
Telefone: (55) 3312-7755 ou (55) 3314-0523 
www.hoteldebacco.com.br  
Mencionar que é para o evento de ciclismo da ACM na Buriti. 
 

Hotel Avenida  
Endereço: Av. Venâncio Aires, 1671. Telefone: (55) 3313-3011 ou 3312-6307 
www.hotelavenidasa.com.br  
 

  

http://www.maerkli.com/
http://www.hoteldebacco.com.br/
http://www.hotelavenidasa.com.br/
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Hotel-Escola da Faculdade de Santo Ângelo (FASA)  
Endereço: R. do Seminário, 188, Bairro Vera Cruz, Santo Ângelo 
À 22km do Distrito de Buriti, o local oferece estadia especial aos atletas do evento,               
com opção de café da manhã e janta incluídos.  
Prédio histórico, antigo Seminário, reformado para atender aos alunos da instituição. 
Interessados falar com a Karlise, pelo telefone/whatsapp: (55) 99129-8477. 

 
 

Júlio César Agliardi Machado 
Presidente da ACM 

Alessandro Dorneles 
Diretor da Prova 

 
Patrocinadores ACM/RAPTORS e ACM 

 
 

   

      

      

    

 
Cerro Azul 
Imobiliária 

 

      

 
 

Apoiadores do evento 

   


