5ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE DOWNHILL 2019
ERECHIM-RS 05/2019
1. PROGRAMAÇÃO
ERECHIM –RS
Data: 03 e 04 de agosto de2019

08h00 – Início das Inscrições (local da prova).
08h00 – Início dos treinos.
11h30 – Encerramento inscrições.
08h00/09h30 – Estreante – Rígidas – Infanto – Feminino – Máster C- Máster D - Paraciclismo
09h30 /11h30 - Treinos livres demais categorias.
13h00 – TOMADA DE TEMPO CLASSIFICATÓRIA;

8h00/09h30–Estreante – Rígidas – Infanto – Feminino – Máster C- Máster D - Paraciclismo
09h30/11h00 – Treinos livres demais categorias.
12h00 – TOMADA DE TEMPO OFICIAL.
17h00 -Premiação da prova.

2. CATEGORIAS
Elite: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. Em 2000 e anos anteriores)
Elite Feminino: 13 anos acima (nasc em 2004 e anos anteriores)
Sub 23: 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: 12 a 14 anos (nasc em 2007 a 2005)
Master A1 30 a 34 anos (nasc em 1989 a 1985)
Master A2 35 a 39 anos (nasc em 1984 a 1980)
Master B 40 a 44 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)
Rígida Iniciante: 12 a 18 anos (nasc em 2006 a 2001)
Rígida Pró: 18 anos acima (nasc em 2000 e anos anteriores)
Estreante: Critério Técnico
Paraciclismo: Critério Técnico

3. INSCRIÇÕES / VALORES
**INSCRIÇÕES NO LOCAL**

ATLETAS FILIADOS

R$ 100,00

ATLETAS NÃO FILIADOS

R$ 120,00

ATLETAS ELITE FILIADOS

R$ 110,00

ATLETAS ELITE NÃO FILIADOS

R$ 130,00

FEMININO / PARACICLISMO

R$ 80,00

4. PREMIAÇÃO
Premiação para os 5 (cinco) primeiros colocados de todas as categorias.
Premiação extra para categoria elite;
*Caso se tenha mais de 11 competidores na categoria elite a premiação geral será de R$ 800,
divididos.
*Caso se tenha menos de 11 competidores na categoria elite a premiação geral será de R$ 500

5. REGULAMENTO / INFORMAÇÃO

O Cronograma poderá ser alterado pelo diretor de prova, de acordo com o número de atletas
inscritos na etapa.
-O atleta deverá realizar obrigatoriamente 2 (dois) treinos para reconhecimento de pista antes
de qualquer tomada de tempo, no período estipulado pelo cronograma da etapa.
-Não será permitido aos pilotos o ingresso na pista sem identiﬁcação (placa) e o material de
segurança exigido o qual deverá ser ﬁscalizado pelos comissários: Capacete fechado,
cotoveleira na parte superior ou camiseta com mangas longas, e na parte inferior calça comprida
ou joelheiras.
-O atleta que treinar fora dos horários estabelecidos pelo cronograma será penalizado, não
participará da Tomada de Tempo Classiﬁcatória ou da Tomada oﬁcial, conforme a infração.
-Atleta que for pego usando substâncias ilícitas será eliminado da prova (DROGAS).
-Seguro de vida hospitalar.
- Camiseta para os 150 primeiros inscritos. Se houver patrocinio para isso.

6. HOTEL OFICIAL

