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3 ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE 

CICLISMO  2023 

NOVA SANTA RITA / RS  
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CONHECENDO A CIDADE 

 

A luta pela emancipação e a criação do município 

Mesmo com considerável desenvolvimento a partir da década de 1970, o então 2º Distrito de Canoas 
enfrentava sérios problemas como a falta de infraestrutura de estradas, transporte público e acesso a 
serviços públicos. Por ter população inferior a de outros bairros de Canoas, as demandas de Santa Rita nem 
sempre tinham prioridade na pauta de resoluções dos poderes públicos. 

Em 1987, um movimento emancipacionista foi formado no intuito de tornar Santa Rita um novo município. 
O plebiscito realizado acabou decidindo pela não separação de Santa Rita de Canoas. 

Em 1991, uma nova comissão pró-emancipação foi formada e o plebiscito realizado em 10 de novembro 
obteve vitória pela emancipação, com mais de 64% dos votos válidos. 

Em 20 de março de 1992, através da Lei Estadual nº 9.585/1992, sancionada pelo governador Alceu 
Collares, foi criado o município de Nova Santa Rita. Em 3 de outubro do mesmo ano foi realizada a eleição 
municipal que elegeu o primeiro prefeito da nova cidade, Odone Machado Ramos, e a primeira legislatura 
da Câmara Municipal, composta por nove vereadores. 

 

 

CONHEÇA O PARQUE OLMIRO BRANDÃO  

      https://www.facebook.com/watch/?v=2237974603167932 
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GUIA TÉCNICO 
     

                                                  

                                                    DIA 19/03/2023 – DOMINGO  

PRIMEIRA LARGADA ÀS 08:00 

 

1. INSCRIÇÕES: 

As inscrições para a 3 etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo (CIRCUITO APUANA – NSR ) serão realizadas 

pelo link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZMqwumsjm303kYLMoCh5YnermVuBZAuj5rF92J52TesOE1

A/viewform?usp=sf_link 

  

Os atletas devem estar filiados com antecedência e conforme regulamento 2023 para que possam pontuar 

no Ranking Gaúcho 2023 

 

As inscrições encerram dia 14 /03/2023 (TERÇA-FEIRA). As inscrições consideradas são confirmadas e pagas 

até esta data. 

 

 

Não haverá inscrições no evento. 

 

VALORES DA INSCRIÇÃO: 

CATEGORIAS:  INFANTO- JUVENIL E JUVENIL       R$ 55,00 

CATEGORIAS: OPEN MASCULINO E FEMININO    R$ 140,00 

CATEGORIAS: PARACICLISMO                                  ISENTO 

DEMAIS CATEGORIAS FILIADAS                               R$ 110,00 
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Ao preencher e completar a inscrição, o atleta declara: 

a) Participar do evento de livre e espontânea vontade, isentando os organizadores de quaisquer 

responsabilidades, assim como os patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome atleta e seus 

herdeiros; 

b) Estar gozando de boa saúde e que treinou apropriadamente para participação no evento;        

c) Menores de 18 anos somente participarão com a presença e autorização do responsável. 

 

 

 

2. PROGRAMAÇÃO: 

DATA: 14/03- último dia de inscrição 

 

DATA: 16/03- QUINTA- FEIRA CONGRESSO TÉCNICO  

- O congresso técnico será realizado de forma online na quinta-feira dia 16/03 às 20:30 horas. 

 

DATA: 19/03 (DOMINGO) 

INÍCIO ENTREGAS DOS KITS   –  

HORA: A PARTIR DAS 07:00 - PARA ATLETAS DA PRIMEIRA BATERIA retirada de chip e numeral  

Atletas da segunda, terceira e quarta bateria, favor retirar kit a partir das 08:30 

 

 

 

 

LOCAL: Circuito NSR – concentração e largada em frente ao Parque Olmiro Brandão   

 

https://goo.gl/maps/n13mfu6cX5SaJqUN8 
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PROVA DE CIRCUITO –  4.000M POR VOLTA  

Assinatura de súmula até 30min antes da largada de cada bateria. 

 

ORDEM DAS LARGADAS 
 

PRIMEIRA BATERIA – 08:00                                                          SEGUNDA BATERIA- 09:30 

 

FEM MASTER A: 70 min + 1 volta                                              ESTREANTE MASC: 50min + 1 volta  

FEM MASTER B: 60 min + 1 volta                                              JUVENIL: 50min + 1 volta 

OPEN MASCULINO: 50min + 1 volta                                         FEM PARACICLISMO: 30min + 1 volta 

MASTER B1: 70 min + 1 volta                                                     MASTER C1: 50min + 1 volta 

MASTER C2: 60 min + 1 volta                                                     PARACICLISMO H: 30min + 1 volta 

FEM JUVENIL: 40 min + 1 volta                                                  PARACICLISMO C: 30min +1 volta  

                                                                                                         MASTER D1: 50min + 1volta 

                                                                                                         MASTER D2: 50min +1 volta                                                                               

 

 

TERCEIRA BATERIA – 10:35                                                       QUARTA BATERIA – 12:15 

 

MASTER A2: 80min +1 volta                                                     ELITE/SUB 23: 110min +1 volta  

MASTER B2: 70min + 1 volta                                                    SUB 30: 90min + 1 volta  

FEM INFANTO: 30min + 1 volta                                               FEM ELITE: 90min + 1 volta 

INFANTO A e B: 30min + 1 volta                                              JÚNIOR: 90min + 1 volta  

FEM MASTER C: 50min +1 volta                                              MASTER A1: 80min + 1 volta  

FEM OPEN: 50min +1 volta                                                      FEM ESTREANTE: 50min + 1 volta  

                                                                                                       FEM JÚNIOR: 60min + 1 volta   

 

 

 

 

Os tempos são aproximados podendo sofrer ajuste para não 

“embolar” as chegadas. 

A marcação da chegada será dada sempre pelo SINO que anuncia a 

última volta  

 
***PODE HAVER MUDANÇA DE HORÁRIO OU ATÉ MESMO OUTRA BATERIA CONFORME O NÚMERO DE ATLETAS 

INSCRITOS – CASO ACONTEÇA, SERÁ COMUNICADO PELA ORGANIZAÇÃO E DIRETOR DE PROVA. 
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3.CATEGORIAS: 

Participarão todas as categorias conforme regulamento 2023 da Federação Gaúcha de Ciclismo. 

Confira as categorias no regulamento geral do ciclismo de estrada 2023:  

http://www.fgc.com.br/wp-content/uploads/2023/01/Regulamento_CIC_2023-em-16.01.2023_A1.pdf 

 

 

 

4.PREMIAÇÃO: 

PREMIAÇÃO DA ETAPA DO RANKING GAÚCHO / IV CIRCUITO APUANA NSR 

Medalhas personalizados de 1º, aos 5º lugares de cada categoria 

PREMIAÇÃO EM ESPECIE  

- Premiação em espécie para a categoria Elite Masculina será assim dividida entre o 1º ao 5º. 

1º Lugar R$ 800,00 

2º Lugar R$ 500,00 

3º Lugar R$ 400,00 

4º Lugar R$ 300,00 

5º Lugar R$ 200,00 

   

- A categoria Elite Feminina terá premiação em dinheiro para 1º, 2° e 3° colocadas, dividida da seguinte forma: 

1º Lugar R$ 300,00 

2º Lugar R$ 200,00 

3º Lugar R$ 100,00 

 

 

 

PONTUAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA PARA RANKING 2023 

 Pontuação do resultado da prova para o RANKING 2023 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º DNF AB 
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5. INFORMAÇÕES GERAIS PARA PROVA: 

- O resultado final da prova se dará pela ordem de chegada de cada atleta (conforme regulamento geral da FGC 2023). 

                

-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$ 100,00. Caso o protesto seja aceito, o valor será 

devolvido. 

- Os atletas que não participaram de nenhuma etapa em 2023 receberão NOVO NUMERAL que será usado durante 

toda temporada de 2023. Deverão utilizar o mesmo em todas as etapas. 

Atletas que receberam o numeral na etapa anterior devem levar o mesmo ou será cobrado 50,00 pelo novo. 

 

As categorias Juvenil e Infanto deverão respeitar as metragens oficiais conforme regulamento FGC E CBC. Após término 

de suas baterias devem apresentar-se para conferência sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO 

- A prova poderá ser paralisada por motivos de segurança ou de atendimento a algum acidente. 

- As provas serão realizadas e seguem a Organização Geral do Ciclismo como Esporte disponível no site da CBC: 

http://www.cbc.esp.br/modalidades/regulamento/busca/estrada 

- Qualquer dúvida ou caso omisso, será avaliado e decidido pela direção da prova. 

Assim como, qualquer assunto não previsto neste regulamento específico, segue- se o regulamento geral da Geral 

da FCG 2023, CBC e UCI. 

 

-  Será obrigatório atendimento às exigências o uso de equipamentos de segurança, tais como capacete conforme 

regulamento CBC Organização Geral do Esporte. http://cbc.esp.br/arquivos/dcbwzbb9c9.pdf 

- O respeito entre os ciclistas é fundamental para o sucesso da prova, árbitros e fiscais podem determinar sanções 

conforme regulamento previsto no: 

   http://cbc.esp.br/arquivos/9d7zbcwzd2.pdf 

CO: 

- Equipe com ambulância e paramédico ambulatorial no local da prova 

 

- Seguro com cobertura para gastos hospitalares, morte acidental, invalidez permanente por acidente conforme 

apólice no máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Franquia a consultar junto à organização da prova e seguradora 

contratada. 
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6. ATENDIMENTOS E SUPORTE DURANTE A PROVA: 

A organização do evento coloca à disposição dos participantes uma estrutura de atendimento à emergência 

com ambulância e para-médico. Entretanto o atendimento médico de continuidade será efetuado na REDE PÚBLICA 

ou através do plano de convênio do usuário. 

Em caso de acidente, os organizadores limitam sua responsabilidade ao fornecimento da estrutura de 

emergência, uma vez que o participante assume os riscos no momento da inscrição. 

 

 

 

7. 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. 

 

 

 

4. HOTEL E REFEIÇÕES: 

 

HOTEL PREMIER  

BR-386, 2500 - Floresta, Nova Santa Rita - RS, 92480-000 

(51) 3479-1177 
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     REALIZAÇÃO:                                                                     

 

 

      APOIO:                                                                      
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