INFORMATIVO GLAVAN CICLISMO
Local: Campina Grande do Sul – PR.
Data: 3/10/2021
Endereço: Rua João de Assunção, 236, Jd da Colina – CENTRO DE EVENTOS
ANIBAL KHURY
Estacionamento: Entrada pela Rua Antônio Meirelles Sobrinho
Retirada dos Kits: Dia 02/10 das 10h às 13h


Categorias Open e 40+: Sport Bike, Rua Jacob Macanhan, 1089



Categoria Elite: Dataro Sports, Rua Equador, 198

1. CONCENTRAÇÃO/LARGADA E CIRCULAÇÃO:
 Concentração a partir das 6h00
 Assinatura de súmula até 15 minutos antes da largada
 Largada: 07h00
 3 Largadas intercaladas: (Super Elite / Open até 40/Master 40+ e Open
Feminino, as duas últimas largam juntas).
 NÃO será permitido CARAVANA.
 Apoio somente terrestre, em pontos fixos, NÃO menos de 100 metros antes
ou depois da largada/chegada.
 A Organização colocará um veículo “prego” após o último ciclista para
recolher os que abandonem ou tenham problemas.
 NÃO será permitida a circulação (sob qualquer pretexto) na contramão da
rodovia, conforme lei de Trânsito.

2. PERCURSO: composto por 3 Voltas no total
Distância de cada volta: 14,700 metros
Distância total após 3 voltas: 44,100 metros

Altimetria por volta: 270 metros
Descrição do Percurso


Largada no Centro de Eventos Anibal Khury, Rua Antônio Meireles Sobrinho,
quase Rua João Alves Hathy;



Vira à esquerda na Rua João de Assunção;



Esquerda na Rodovia do Caqui



Direita na Rua Vereador Walfrido Ribeiro de Souza,



Esquerda na Avenida São João e segue pela Estrada do Cupim até o
estacionamento do posto Cupim, onde ocorre o retorno pela mesma estrada
até entrar à direita Estrada do Mandassaia.



Direita na estrada Municipal Omacir Simões da Rocha até a Igreja do
Mandassaia onde acontece o retorno pela mesma estrada até pegar a direita
a rua Antônio Meireles Sobrinho para completar a volta de 14,70km.

Tempo da Volta (aproximado): 32 minutos Elite e 45 minutos Master e
Feminino
3. Encerramento da Proa: 10h00
4. Inscrições: até 26/09/2021
4.1 Valor: alimentos para doação – ação social da Prefeitura de Campina
Grande do Sul

5. PREMIAÇÃO:
ELITE: Troféus até 3º colocado






1º R$ 1.000,00
2º R$ 600,00
3º LUGAR R$ 400,00
4º R$ 200,00
5º R$ 100,00

OPEN até 40: Troféus até o 3º colocado







1º R$ 600,00
2º R$ 400,00
3º R$ 250,00
4º R$ 150,00
5º R$ 100,00

MASTER 40+: Troféus até o 3º colocado







1º R$ 500,00
2º R$ 300,00
3º R$ 200,00
4º R$ 100,00
5º R$ 75,00

OPEN FEMININO GERAL: (Se houver no mínimo 20 ciclistas inscritas)
Troféus até a 3º colocada







1º R$ 500,00
2º R$ 300,00
3º R$ 200,00
4º R$ 100,00
5º R$ 75,00

6. REGULAMENTO
1 - A Competição será realizada de acordo com as regras oficiais da UCI, da
CBC e da FPC, salvo o estabelecido neste Regulamento.
2 – Haverá 4 categorias em disputa


Super Elite



Open até 40



Master 40 +



Open Feminino

3 – Ordem de Largada


1ª Bateria: Super Elite – 7h00



2ª Bateria: Open até 40 – 7h02



3ª Bateria: Master 40+ e Open Feminino – 7h04

4 – Somente os veículos da organização (carro/motos) e os de segurança
oficial poderão acompanhar e circular pelo trajeto. Não haverá caravana.
4.1 O sentido da prova obedecerá ao sentido do trânsito, mantendo a
via da esquerda livre para policiamento e motos batedores.
4.2 O ciclista deverá permanecer atento, pois o trajeto da prova passa
por vias urbanas.
4.3 Haverá um trecho de 1.500 metros de rua de terra (ver mapa).
4.4 A responsabilidade de conhecimento do trajeto da prova é do
ciclista,

conforme

Regulamento

UCI.

Cabe

ao

ciclista

fazer

reconhecimento prévio do trajeto.
5 - Abastecimento e apoio técnico são liberados em todo o percurso, exceto
100 m antes e depois da largada/chegada.


O abastecimento deverá ser feito na beirada da via, nunca no meio dela.

6- Haverá corte por tempo na categoria Super Elite: 60% do tempo do líder da
categoria, ou se for alcançado; em caso de fuga o tempo de corte será pelo pelotão
maior. As demais categorias serão a critério técnico.

6.1 O ciclista que ficar atrasado, atrás da última viatura policial, ficará
em trânsito aberto.
7 – É obrigatório o uso de bicicleta de estrada (bicicleta modelo contra o relógio não
é permitida)

8 - É obrigatório o uso de capacete e roupa de ciclismo padrão (de lycra)


Não será permitido largar de camiseta regata

9 - Após o término das provas, serão divulgados os resultados e realizadas as

premiações.


É obrigatório o ciclista subir uniformizado no pódio.

10 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colégio de Comissários e
Organização.

Observação | Termo de Responsabilidade
1 - Todo o atleta inscrito deverá acatar a convocação para exame antidoping, sempre que
para tal designado, durante a competição ou em épocas fora de competição, de acordo
com a regulamentação vigente;
2- A Federação e a entidade organizadora de prática desportiva poderão fazer uso de
fotos ou filmagens do atleta tomadas durante a competição, para serem usadas com
propósito de divulgação e/ou promoção do esporte, não podendo o atleta exigir qualquer
retribuição;
3 - O atleta e seu dirigente estão cientes de que o Ciclismo é uma modalidade esportiva
que poderá provocar lesões durante os treinamentos e competições e isentam a
Federação e a organização de quaisquer obrigações no que se refere ao ressarcimento
por danos físicos, morais e materiais, a qualquer tempo, em decorrência dos efeitos de
sua prática.

