03 MAIO
CIRCUITO VILA SEGURA DE
CICLISMO
MONTES CLAROS – MG
1. REGULAMENTO PARTICULAR DA COMPETIÇÃO
Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística
Internacional), CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e da FMC (Federação Mineira
de Ciclismo). Para mais detalhes, veja os regulamentos nestas entidades.
A prova de ciclismo que compõe o evento Circuito Vila Segura de Ciclismo 2020 será
realizada no dia 03 de Maio de 2020, no município de Montes Claros, Estado de Minas
Gerais, tendo a participação de atletas regularmente inscritos, de ambos os sexos, nos
termos e condições previstos neste regulamento.
Na ausência de disposições expressas sobre determinada matéria neste regulamento, a
organização considerará como referências para decisões técnicas ou desportivas os
regulamentos da FMC, CBC e da UCI, nessa ordem de hierarquia.
A organização é responsável por garantir o cumprimento das disposições previstas neste
regulamento, assim como justificar as eventuais alterações, caso sejam necessárias. A
organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos

públicos, vandalismo, motivos de força maior e/ou quaisquer motivos que possam causar
riscos à integridade física dos atletas, sem necessidade de aviso prévio aos participantes.
A organização poderá, a seu exclusivo critério e/ou conforme as necessidades do evento,
incluir informações ou alterar este regulamento, total ou parcialmente, podendo inclusive,
mas não limitadamente, liberar a realização de inscrições até o dia da prova, caso seja de
seu interesse em concordancia com o Comissário de prova da FMC.

2. O EVENTO
Modalidade: Prova de Ciclismo de Resistência - CIRCUITO
Local da prova: Montes Claros – MG.
Local de Largada e Chegada: Condomínio Vila Segura - Jardim Primavera
Realização: Associação de Ciclismo Velho Chico - ACVC
Supervisão: Federação de Ciclismo do Estado de Minas Gerais - FMC
Ranking/Pontuação: Válida para o Ranking Mineiro de Ciclismo de Estrada.
2.1. Programação:
02/05/2020

03/05/2020

17h00 às 19h00
07h00 às 08h00
08h30
08h00
11h00 às 11h15
11h30 às 12h00

Entrega do kit no local de largada - Hotel Prime Moc
Entrega do kit no local de largada - arena
1ª Largada - Masculino - 57 km - 15 voltas
2ª Largada - Feminino - 30,4 km - 08 voltas
Resultados e Recursos
Premiação para todas as categorias

A prova será disputada em um circuito de 3,8 km, situado no entorno do condomínio Vila
Segura - Jardim Primavera - Montes Claros - MG., conforme imagem:

LARGADA
CHEGADA
RETORNO

CIRCUITO VILA SEGURA DE CICLISMO
Percurso: 3,8 km

https://goo.gl/maps/pESMXEEz1GEiHjyn8
A concentração para a largada ocorrerá na via de acesso ao circuito, com tenda e
secretaria, além de cones com indicação. A organização, a seu exclusivo critério, poderá
determinar o corte de parte do percurso ou retirar um atleta da competição, caso este
atleta ultrapasse o tempo máximo de prova de 03h30 horas.
Caso o participante não tenha condições de terminar a prova, este não terá sua colocação
computada e receberá a sigla DNF (Did Not Finish / Não Completou a Prova).
2.2. Regras de Participação:
Poderão participar da prova atletas federados ou não, conforme especificado na relação
das categorias. Todos os competidores devem ler atentamente, antes de enviar o
formulário de inscrição disponível no site do evento, o Termo de Responsabilidade,
constante no ANEXO I do presente regulamento, e entregá-lo para a organização quando
da retirada do seu kit de inscrição.
O kit de inscrição conterá: numerais de identificação da camisa e capacete.
Ao atleta é obrigatório o uso de sua numeração durante toda a realização da prova, sendo
passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este requisito.
Qualquer mutilação ou rasura do número, dificultando sua visualização poderá implicar na
desclassificação do atleta.
A participação do atleta na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer
inscrição ser substituída por outra, em qualquer situação.

Os atletas deverão se apresentar ao local de largada da prova com pelo menos 1 (uma)
hora de antecedência (60 minutos antes da largada), onde receberão as instruções finais.
3. PREMIAÇÃO
Serão premiados com "MEDALHÃO" os 03 (três) primeiros colocados de cada uma das
categorias especificadas abaixo:
CATEGORIAS MASCULINO - 15 VOLTAS
ELITE MASCULINO – 19 ANOS E ACIMA - SOMENTE ATLETAS FEDERADOS
OPEN MASCULINO – 19 A 29 ANOS
MASTER A (30 A 39 ANOS)
MASTER B (40 A 49 ANOS)
MASTER C (50 ANOS OU MAIS)
CATEGORIAS FEMININO - 08 VOLTAS
ELITE FEMININO – 19 ANOS E ACIMA - SOMENTE ATLETAS FEDERADOS
MASTER FEMININO (30 ANOS OU MAIS)
OPEN FEMININO MTB

3.1. Cerimônia de Premiação
A Cerimônia de Premiação acontecerá às 11h30, com entrega de MEDALHÃO, conforme
especificado no item acima.
Haverá premiação em dinheiro, conforme descrito a seguir, considerando a classificação
geral.
CLASSIFICAÇÃO GERAL:

1º
2º
3º
500,00 250,00 200,00

SPEED

1º
150

PREMIAÇÃO MASCULINO
4º
5º
6º
7º
150,00 140,00 130,00 120,00
PREMIAÇÃO FEMININO
2º
3º
MTB
100
50
Total: 300,00

8º
110,00

9º
10º
100,00 80,00
Total: 1.780,00

1º
150

2º
3º
100
50
Total: 300,00

IMPORTANTE:
Para que a categoria / modalidade receba a premiação em dinheiro, é necessário
que haja um número mínimo de atletas:
 Soma de atletas das categorias masculinas: Mínimo de 25 atletas
 Soma de atletas das categorias Femininas / Speed: Mínimo de 05 atletas
 Atletas da categoria Open Feminina / MTB: Mínimo de 05 atletas
CERIMONIA PROTOCOLAR
Os atletas deverão, obrigatoriamente, se apresentar para as cerimônias de premiação em
uniforme completo. O participante que estiver descalço, de chinelo e/ou sem camisa, não
será premiado e perderá o direito ao prêmio, mas não os pontos adquiridos. O uso de
tênis, na presente ocasião, será tolerado. Não será permitido levar ao pódio bicicleta,
crianças e nem exibir banners.
O atleta que não comparecer ao pódio de premiação perderá o direito ao recebimento de
prêmio em dinheiro.
A organização do evento realizará o pagamento do prêmio em dinheiro ao atleta premiado
após a cerimônia de premiação, devendo este assinar o recibo mediante apresentação de
documento de identificação.
CASO ISTO NÃO ACONTEÇA, O PARTICIPANTE
PERDERÁ O DIREITO AO PRÊMIO.
4. INSCRIÇÕES
O atleta, no ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção
apresentada no sistema online, ou na ficha de inscrição, aceitará todos os termos e
condições do presente regulamento e assumirá total responsabilidade por sua
participação no evento, conforme o Termo de Responsabilidade presente no ANEXO I
deste regulamento.
Todas as informações fornecidas pelo atleta na ficha de inscrição ao evento são de sua
exclusiva responsabilidade. As inscrições serão realizadas pela internet, através do site
www.fmc.org,br, a partir do dia 05 de Março de 2020 e serão encerradas no dia 30 de
abril de 2020.
Importante: Não serão realizadas inscrições posteriores à data apresentada, salvo
necessidade da própria organização.
O valor da inscrição não será devolvido caso o participante desista da prova ou esteja
impedido de participar por qualquer razão.
Valor da Inscrição: R$ 80,00 (OITENTA REAIS)
MAIS INFORMAÇÕES: 38 991719593 - EVANEIDE AMORIM

5. ENTREGA DE NUMERAL
A entrega dos numerais de identificação acontecerá no sábado, dia 02 de Maio de 2020,
das 17h às 19h,no Hotel e no domingo entre 07h e 08h no local de largada.
Ficará impedido de participar da prova o atleta que desrespeitar esta determinação. Não
haverá entrega de numeral em outro local, data e horário.
A cada competidor será fornecido um número para o capacete (adesivo), que deverá ser
usado durante toda a realização da prova e deverá ser afixado visivelmente na parte
frontal do capacete, sem rasura ou alterações, e um numeral para fixação na parte dorsal
da camisa.
Poderão ser desclassificados, a exclusivo critério da organização, os participantes que
não cumprirem esta regra.
O numeral somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação de um
documento de identidade, assim como do recibo de pagamento da taxa de inscrição.
IMPORTANTE: O atleta federado, no ato da retirada do numeral, deverá apresentar a
Cédula Desportiva de sua Federação ou CBC, ou o recibo provisório por ela emitido,
dentro de seu prazo de validade.
A retirada de numeral só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de
procuração original simples com autorização especifica para este fim, assim como cópia
de documento de identificação do inscrito.
A súmula deverá ser assinada SOMENTE pelo participante.
No momento da retirada do numeral, o responsável deverá conferir os seus dados e o
número de participação. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES CADASTRAIS APÓS
A RETIRADA DO NUMERAL.
Ao final da prova, o participante deverá devolver o número costal e poderá retirar o seu
cupom para participação de um sorteio de um kit da ALMA BARRANQUEIRA,
compreendendo UMA CANECA E UMA CAMISA PERSONALIZADA.

Foto ilustrativa: Loja Alma Barranqueira

6. DIVULGAÇÃO E RESULTADOS
O evento e os resultados das provas serão publicados nas redes sociais a que a
organização julgar pertinente, além de serem enviados à Federação Mineira de Ciclismo,
para fins de pontuação no ranking pelos atletas federados.
7. EQUIPAMENTOS E ABASTECIMENTO
Não será permitido o uso de calça, pernito, meias longas ou de compressão, qualquer
material compressivo seja no joelho ou cotovelos, aparelhos eletrônicos, camera de vídeo,
fones de ouvido, qualquer objeto que modifique o equipamento ou o uniforme.
Será permitida a troca de bicicletas, se necessário, por motivos mecânicos, pelo atleta
participante. No entanto, em caso de troca de bicicletas, o atleta deverá comunicar
quando cruzar a linha de chegada.
O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente
(carregada, arrastada ou empurrada) pelo próprio atleta. Um atleta separado de sua
bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso da prova.
Todo equipamento que o atleta utilizar na prova poderá ser checado pela organização
momentos antes da largada, e ter seu uso vetado caso seja considerado impróprio ou de
risco para a participação no evento.
Será proibido o uso de “guidão clip”, utilizado em bicicletas de triathlon e contrarrelógio,
sob pena de desclassificação automática da prova.

Não haverá caravana por se tratar de uma prova de circuito. Caso necessário, será
permitido o apoio mecânico em local indicado pelo Comissário de prova.
8. RECURSOS
Somente serão aceitos recursos escritos e entregues à organização, no tempo aberto
para recursos, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Os recursos serão julgados pelos Comissários da FMC.
A taxa paga para interposição do recurso será devolvida caso este seja deferido pelo
Colégio de Comissários.
9. PUBLICIDADE E USO DE IMAGEM
Os participantes do evento autorizam, neste ato, o seu uso de sua imagem, nome e voz,
para fins legítimos e promocionais, em conexão com qualquer meio de comunicação e
propaganda, em qualquer tempo, não sendo devida qualquer compensação financeira. Os
direitos referentes aos filmes e fotografias relativos à prova são reservados aos
organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional
para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova por
escrito.
10. ATOS DESABONADORES E DANOS CONTRA A IMAGEM
Ao se inscrever nesta prova, o atleta se obriga a não divulgar, por qualquer meio de
comunicação, informações que possam causar danos à imagem ou à boa fama do
evento, assim como dos organizadores, patrocinadores, apoiadores, órgãos públicos
envolvidos e empresas direta ou indiretamente ligadas ao evento.
O atleta que descumprir essa regra poderá, a exclusivo critério dos organizadores do
evento, ser impedido de participar da referida prova, mesmo que já tenha efetuado a sua
inscrição, não sendo devido o reembolso da taxa de inscrição, assim como responderá
por perdas e danos, ficando impedido de participar de provas realizadas pelo mesmo
organizador, caso a organização julgue procedente e encaminhe o relatório à Federação
Mineira de Ciclismo.
11. OBRIGAÇÕES DO CICLISTA
Conhecer o Regulamento do evento e o regulamento da CBC.
Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos
os termos deste regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata

todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou
Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
Apresentar-se para competir com uniforme de ciclismo e capacete com a jugular ou
presilha fechada, desde o momento da assinatura da súmula.
É RESPONSABILIDADE DE CADA ATLETA TER UM CONVÊNIO MÉDICO (PARA
ASSISTÊNCIA/COBERTURA FINANCEIRA EM CASO DE ACIDENTE). AS EQUIPES
MÉDICAS QUE APOIAM O EVENTO PRESTARÃO SOMENTE OS PRIMEIROS
SOCORROS NOS LOCAIS E HORÁRIOS DAS COMPETIÇÕES E TRANSPORTARÃO
OS ACIDENTADOS PARA O HOSPITAL DA REDE SUS MAIS PRÓXIMO.
Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos.
O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da
competição.
Pode o diretor de prova, segundo recomendação da equipe de saúde responsável pelo
evento, excluir o participante a qualquer momento.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
A organização não se responsabilizará por qualquer objeto ou equipamento perdido ou
danificado no local da prova, ou por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que
porventura os atletas venham a sofrer durante a participação do evento Circuito Vila
Segura de Ciclismo.
13. DÚVIDAS
As dúvidas ou informações relacionadas a resultados e inscrições deverão ser enviadas
para o e-mail acvceventos@gmail.com

ANEXO I
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, abaixo identificado, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos
fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma competição de ciclismo, esporte de risco e de
grande esforço físico;
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou
ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar
atividades físicas;
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
conseqüências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e
morte), isentando a Federação Mineira de Ciclismo e a Confederação Brasileira de
Ciclismo, os organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura
venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA/ EVENTO;
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da
PROVA;
5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre
tais aspectos da prova em qualquer órgão civil ou militar e/ou Tribunal.
6. Autorizo o uso de minha imagem, nome e voz, assim como de familiares e amigos,
para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de
comunicação, sem gerar de ônus para a Federação de Ciclismo, Organizadores, Mídia,
Patrocinadores e Apoiadores.
7. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por conseqüência da minha
participação nesta PROVA.
Nome:_____________________________________________________
RG:_______________________________________________________
________________________________________________________________________
Assinatura (em conformidade com o RG):
Não suje os locais de concentração, percurso e chegada.
O planeta Terra agradece.

PARCEIROS:
HOTEL PRIME MOC - PRÓXIMO À RODOVIÁRIA
R. Castanheira, 103 - Canelas, Montes Claros - MG, 39402-659
Telefone: (38) 3214-7874
PREÇOS / PARCERIA
Individual: R$80,00
Duplo: R$120,00
Triplo: R$150,00

