GUIA TÉCNICO - INFORMATIVO
COPA FERRARO INTERNACIONAL – VÁLIDO PARA O
CAMPEONATO PARANAENSE DE PARACICLISMO 2022
•
•
•

As provas serão disputadas sob os Regulamentos da FPC/CBC/UCI.
As Tabelas de penalidades aplicáveis são as da CBC/UCI
EVENTO SOMENTE PARA FEDERADOS!!!!

LOCAL: CASCAVEL/PR
ENDEREÇO: Av. Rocha Pombo – Lago Municipal de Cascavel
DATA: 24/04/2022
INSCRIÇÕES: www.agendaoffroad.com.br
De: 1/04 a 19/04. O encerramento das inscrições poderá ser antecipado sem aviso
prévio pela organização.
VALOR: R$ 10,00
ESTACIONAMENTO: no local
SEGURO: Os ciclistas estarão cobertos por apólice de seguro válida no dia 24/04
TODOS OS PARACICLISTAS DEVERÃO ESTAR FEDERADOS.
RECONHECIMENTO DE PERCURSO: O reconhecimento do percurso é obrigatório para
todos os ciclistas inscritos e deverá ser feito com antecedência.
PERCURSO: 2.100 metros cada volta
CATEGORIAS:
WB/MB (TANDEM)
WT1/T2/MT1/T2 (TRICICLOS)
WC1/C2/C3/C4/C5 / MC1/C2/C3/C4/C5 (BIKES)
WH1/H2/H3/H4/H5 / MH1/H2/H3/H4/H5 (HANDBIKES)
RETIRADA DE KITS: A retirada dos kits só acontecerá mediante assinatura de um termo
de responsabilidade. Ciclistas que não assinarem este termo não poderão retirar o kit e
nem participar da corrida.
Os kits serão entregues aos ciclistas no local e horário abaixo: - Ferraros Bike Center –
Av. Brasil, 8753 - Cascavel
Sexta e Sábado das 10h - 20h

Prova de Estrada em Circuito
ARENA (Secretaria/Largada/Chegada): Local da prova
CONCENTRAÇÃO: a partir das 12h00
ASSINATURA DE SÚMULA: das 12h00 às 12h45
LARGADAS: a partir das 13h (após o término da categoria Elite da Copa Ferraro
Internacional
BATERIAS DE LARGADAS:
1ª BATERIA: TRICICLOS (25km = 12 voltas) e HANDBIKES (42km = 20 voltas)
2ª BATERIA: TANDEM (39km = 19 voltas) e BIKES (39km = 19 voltas)
A 2ª bateria somente largará após a chegada da 1ª bateria.
Parágrafo único: poderá haver alteração de largadas, a critério técnico.
ABASTECIMENTO/APOIO: poderá ser feito ao longo de todo o percurso, exceto nos 100
metros antes e depois da linha de largada/chegada.
EQUIPAMENTO: É obrigatório o uso de Capacete, uniforme de lycra. Proibido uso de uniforme
ou equipamento com as cores da UCI. Proibido o uso de uniforme de seleção Brasileira e de
campeão brasileiro (Exceção se o ciclista comprovar que é campeão brasileiro de para ciclismo
2020).

PREMIAÇÃO: A classificação, pontuação e premiação será por categoria.
Os 5 primeiros lugares de cada categoria receberão medalhas e os campeões paranaenses (1º
lugar) receberão um troféu.
O ciclista deverá obrigatoriamente subir de uniforme no pódio.

PONTUAÇÃO: A Pontuação do Campeonato Paranaense/Ranking será concedida somente a para
ciclistas federados no Paraná., conforme Tabela de Pontuações 2022, que se encontra divulgada
no site da FPC.
Os resultados das provas do Campeonato Paranaense de Paraciclismo (incluindo todos os
participantes, de todos os estados) serão enviados para a CBC para pontuação no ranking
nacional.

ALIMENTAÇÃO: Não será fornecida pela organização
HOSPEDAGEM: Sim, vagas limitadas. Aptos de 4 lugares. Solicitar via Whatsapp com
Mónica Braga

HOTÉIS: sem convênio. Rede hoteleira extensa em Cascavel
Poderá haver alterações no Regulamento, a critério técnico.
Informações: Mónica E. Braga
Contato: (41) 99903-1230

