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CIRCUITO APUANA  

 6 ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE CICLISMO 2019 

INFORMATIVO 

1) DA PROVA  

 

1.1 INFOMAÇÕES GERAIS 

CIRCUITO APUANA _ Prova de circuito válida pela 6° etapa do Campeonato Gaúcho 

DATA: 16 de Junho de 2019 

LOCAL: Avenida Unisinos 1431 / São Leopoldo 

https://goo.gl/maps/2u7Nonrv18rrhxFm9 

HORÁRIO: concentração a partir das 06:45/ Primeira largada às 08:00 

1.2 PROGRAMAÇÃO  

Assinatura de súmulas e entrega da numeração a partir das 07:15 até 20 min antes da largada de cada 

bateria 

Prova de circuito (3,1km por volta).  
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1.3 LARGADAS E TEMPO 

LAGADA ÀS 08:00                                                                                LARGADA ÀS 09:15 

Estreante masculino - 50 min + 01 volta                                        Master A – 80 min + 01 volta            

Feminino Elite - 50 min + 01 volta                                                   Master B – 60 min + 01 volta  

Feminino Master A - 45 min + 01 volta                                          Master C – 50 min + 01 volta  

Feminino Master B - 40 min + 01 volta                                          Master D – 40 min + 01 volta  

Feminino Estreante – 40 min + 01 volta  

Infanto-Juvenil – 30min + 01 volta     

MTB Masculino – 30min + 01 volta  

MTB Feminino – 30min +01 volta  

                                               

LARGADA ÀS 11:15                                                                           LARGADA ÀS 11:00 

Elite/Sub 23 – 100 min + 01 volta                                                 Escolar - trajeto definido no local 

Sub 30 – 80 min + 01 volta 

Júnior – 70 min + 01 volta  

Juvenil – 40 min + 01 volta  

 

 

2) INSCRIÇÕES 

2.1 SOMENTE ANTECIPADAS- As inscrições serão aceitas realizadas e pagas até a quarta feira que antecede 

o evento (12/06/19)  

Link inscrição: https://forms.gle/WrX9qXUrA6P5osWU8 

Ao preencher a inscrição, o atleta declara: 

 

a) Participar do evento por livre e espontânea vontade, isentando os organizadores de quaisquer 
responsabilidade, assim como os patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome do atleta e 
seus herdeiros. 

b) Estar gozando de boa saúde para participação no evento. 
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2.2 DO VALOR - O valor das Inscrições será conforme regulamento FGC 2019 aprovado em reunião pelos 

representantes de equipe presentes, conforme abaixo: 

ATLETAS FILIADOS  

Infanto, Fem. Estreante, Fem. Master A e B, Fem. MTB e Paraciclismo: R$ 45,00 

Filiados demais categorias: R$ 90,00 

                  Campeão Ranking Gaúcho Elite M, Feminino elite e escolar: isentos  

ATLETAS NÃO FILIADOS: 

Categorias Infanto, Feminino, e Paraciclismo: R$65,00 

                  Demais categorias: R$ 120,00 

                  Escolar: isento 

                   

 

3) DAS CATEGORIAS  

As categorias que participam desta etapa são as categoria descritas abaixo, conforme 

regulamento gaúcho. 

 
- ELITE/SUB 23: Elite se destina aos competidores de 23 anos e maiores (NASC.EM 1996 E 

ANTERIORES) OU CRITÉRIO TÉCNICO. 
 Sub 23 aos competidores de 19 a 22 anos (NASC. EM 2000 A 1997) 

- SUB-30: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1996 A 1990) 

- JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2002 A 2001) 

- JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2004 A 2003) 

- INFANTO-JUVENIL: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2007 A 2005) 

- MASTER A: (30 A 39 ANOS - NASC. EM 1989 A 1980)  

- MASTER B: (40 A 49 ANOS - NASC. EM 1979 A 1970)  

- MASTER C: (50 A 59 ANOS - NASC. EM 1969 A 1960)  

- MASTER D: (60 ANOS ACIMA - NASC. 1959 E ANOS ANTERIORES)  

- ESTREANTES: (18 ANOS ACIMA – NASC 2001 E ANOS ANTERIORES)  

- PARACICLISMO - (PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA) 18 ACIMA (NASC. EM 2001 E ANOS 
ANTERIORES)  

- MTB MASCULINO: IDADE LIVRE  
- FEMININO ELITE: 18 ANOS ACIMA OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 2001 E ANOS 

ANTERIORES) –  

- FEMININO MASTER A: (NASC. EM 1989 A 1980)  

- FEMININO MASTER B: (NASC EM 1979 E ANOS ANTERIORES) 

- FEMININO INFANTO-JUVENIL: 12 A 16 ANOS (NASC. EM 2007 A 2003) 

- MTB FEMININO: IDADE LIVRE  

- FEMININO ESTREANTE (18 ANOS ACIMA NASC EM 2001 E ANTERIORES) 

- CATEGORIA ESCOLAR: 04 A 08 ANOS  
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4. PREMIAÇÃO  

 

4.1 Todas as categorias receberão medalha padrão do Campeonato Gaúcho de Ciclismo do 1° ao 5 

lugar 

4.2 Premiação em espécie: 

 Categoria Elite Masculino                                           Categoria Master A  

1º Lugar – 500,00                                                   1° Lugar – 300,00 

2° Lugar – 400,00                                                   2° Lugar – 200,00 

3° Lugar – 300,00                                                   3° Lugar – 100,00 

4° Lugar – 150,00                                                   A categoria Master A terá premiação 

5° Lugar – 150,00                                                   em espécie somente com mais de 30  

                                                                                  Ciclistas inscritos confirmados. 

4.3 Para subir ao pódio o atleta deverá estar com uniforme completo da equipe e manter conduta 

esportiva adequada desportiva. 

 

 

5.SEGURANÇA DA PROVA  

 

5.1 Será obrigatório o uso de equipamentos de segurança, tais como vestimenta de ciclismo apropriado e 
capacete. 
5.2 Todos os atletas estarão cobertos por seguro de vida e hospitalar, conforme informações constantes na 
apólice que estará disponível no local do evento. 
Vale frisar que as despesas médicas devem são de responsabilidade de cada atleta que será reembolsado 
posteriormente conforme apólice (mediante notas fiscais, relatório médico e pagamento de franquia). 
5.3 Evento contará com ambulância do início ao término do evento. 
5.4 A organização do evento coloca à disposição dos participantes uma estrutura de atendimento de 
ambulância. Desta forma a continuidade será efetuada na REDE PÚBLICA ou através do plano de saúde do 
usuário. 
Em caso de acidente, os organizadores limitam sua responsabilidade ao fornecimento do atendimento de 
emergência, uma vez que o participante assume os riscos no momento da inscrição. 
 

6. 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 meio de transmissão e/ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA PROVA  
 

* As categorias Elite/Sub23, Junior e Sub 30 terão duas metas volantes (a definir). 

A categoria Master A terá uma meta volante (a definir)  

* A prova de circuito será controlada por tempo mais 01 volta.  

* O resultado final se dará pelo somatório de pontos 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º DNF AB 

12 9 7 6 5 4 3 2 1 1 

      Meta volante (Cat. Elite, Sub 30, Junior e Master A) 
1º 2º 3º 

3 2 1 

 

 

 

* Os corredores retardatários, alcançados pelos ponteiros (ou pelotão majoritário) serão 

imediatamente retirados da prova pela arbitragem, constando na classificação final como “DNF”. Casos 

omissos a estes, serão julgados e decididos pelo Colégio de Comissários. Esta desclassificação será aplicada 

somente a partir do 8º colocado. 

* Um ciclista envolvido em um acidente pode voltar à prova, desde que não seja alcançado pelo 

pelotão majoritário, perdendo volta. 

* Antes da partida, todos os ciclistas serão alinhados com um dos pés no chão. 

* Os atletas que não separarem do pelotão ao serem solicitados pelos comissários ou pegarem 

vácuo de outras categorias, serão DESCLASSIFICADOS. 

* Aos atletas que ofenderem verbalmente um comissário serão desclassificados da etapa e 

posteriormente serão punidos conforme julgamento da comissão disciplinar, sendo impedida a participação 

em uma ou mais provas. 

* Categorias Junior, Juvenil e Infanto-juvenil largarão com as metragens: 7,93m, 7,03m e 6,22m 

respectivamente. Sendo que as melhores combinações de marchas são: Junior 52x14; Juvenil 50x15 ou 

53x16; Infanto-juvenil 50x17 ou 52x18 e aferir imediatamente após a chegada de cada prova, sendo punido 

com desclassificação caso não ocorra. 

* O ciclista que receber apoio mecânico ou abastecimento irregular será penalizado, com 

advertência até desclassificação, julgado de acordo com o colégio de comissários, de acordo com a 

gravidade da infração. 

* Por se tratar de um circuito com mais de 2,5km NÃO TERÁ VOLTA DE BONIFICAÇÃO  

* Não haverá chamada individual. As categorias serão chamadas na sonorização 10 min. antes da 

largada os atletas deverão alinhar devidamente uniformizados e com a numeração na parte traseira da 

camisa na altura do bolso e não poderá tapar com capa de chuva, ou de qualquer outra forma, que 

impossibilite a visualização por parte dos comissários durante o evento, caso ocorrer o fato o atleta não 

aparecerá na classificação final. 

* Na categoria MTB, os atletas poderão optar por qualquer tipo de bicicleta, com tamanho de aro a 

partir de 2 polegadas e os pneus de espessura igual ou superior a 1,5 polegadas (especificado no pneu). 
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* A prova poderá ser paralisada ou interrompida por questão de segurança ou força maior conforme 

observação do Diretor de prova e comissários. 

* Qualquer dúvida ou caso omisso será avaliado e decidido pelos comissários responsáveis pela 

prova. 

*Caso algum atleta sinta-se prejudicado durante a competição, poderá encaminhar um protesto 

por escrito à organização do evento, mediante o pagamento de R$ 50,00 e prazo máximo de 30 minutos 

após o resultado final de cada bateria ser divulgado.  

*Para melhor organização e trabalho dos comissários, qualquer protesto ou observação que o 

atleta precise,  deve ser feito única e exclusivamente pelo Dirigente de Equipe, evitando assim conversas 

e discussões paralelas entre ciclistas, amigos e/ou familiares junto ao colégio de comissários. Ciclistas 

inscritos como avulsos poderão representar-se. 

*O atleta que abandonar deverá comunicar a organização do evento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nadir Duarte  

Dirigente Equipe Apuana  
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