REGULAMENTO PARTICULAR DO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESTRADA MASTERS E SUB 30 - 2021

Goiânia/GO
12 a 15 de Novembro de 2021

Regulamento Particular (atualizado em 23/10/2021)
Página 1

Regulamento Particular

Data: 12 a 15 de novembro de 2021
Local: Goiânia/GO
Realização: Clube Fernandes de Ciclismo
Chancela: Federação Goiana de Ciclismo (FGC)
Supervisão Técnica: Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC)
Apoio: Prefeitura Municipal de Goiânia - GO

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 - O CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESTRADA MASTER E SUB 30 DE CICLISMO Será regido por este
regulamento, e, na ausência de item específico para um determinado assunto neste regulamento
particular, a organização considera como referências para decisões técnicas ou esportivas os
regulamentos da CBC e da UCI.
1.2 - A ORGANIZAÇÃO e COLÉGIO DE COMISÁRIOS são responsáveis por fazer cumprir as disposições
desse regulamento e justificar as alterações caso necessárias. O organizador / realizador juntamente
com o Colégio de Comissários poderão suspender o evento em caso de segurança pública, ameaça à
segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes.
1.3 - A Organização juntamente com o Colégio de Comissários poderá, a seu critério ou conforme as
necessidades do evento incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente, devendo ser
publicado no site da FMC (https://fmc.org.br) a versão atualizada.
2 - PROGRAMAÇÃO
2.1 - Congresso Técnico e retirada de kits
DIA 12/11/2021 - sexta-feira, das 8h00min às 19h00min – Retirada dos kits.
DIA 12/11/2021 - sexta-feira, às 19h00min – Congresso Técnico.
Local: Castro’s Park Hotel Av. Republica do Libano, 1520 st. Oeste – Goiânia/GO
2.2 - OS ATLETAS QUE NÃO RETIRAREM SEUS KITS NESTE PERÍODO TERÃO SEU NOME RETIRADO DA
ORDEM DE LARGADA DA PROVA CRI. NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES PARA O CRI APÓS O PRAZO
ESTABELECIDO PARA TAL. A ORDEM DE CONTRARRELÓGIO DEFINITIVA SERÁ PUBLICADA NO DIA
12/11 APÓS O CONGRESSO TÉCNICO.
2.3 - Para os participantes da prova de Resistência (domingo e segunda) que não puderem retirar os
kits na sexta feira, poderão retirár no sábado (13/11/2021) durante a prova de CRI. Não serão
entregues kits nos dias da prova de Resistência.
2.4 - O kit do atleta será composto por: sacola, numeral dorsal, 03 adesivos para capacete, alfinetes e
chip eletrônico. A não devolução do chip eletrônico implicará em uma multa no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais).
2.5 - A retirada do kit do atleta poderá ser efetuada com a apresentação de documento de identidade
ou licença CBC atualizada (2021).
2.6 - Para a retirada do kit de outro participante o solicitante deverá apresentar copia do RG do atleta
requerente. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir todos os dados, não serão
aceitas reclamações posteriores.
3 - PROVA DE CONTRARRELÓGIO
3.1 - Dia 13 de Novembro de 2021
(sabado)
Concentração: 7h00min – Paço Municipal
Largada do 1º atleta: 8h00min
3.2 - Ordem de largada dos corredores: Será informada no site da FMC no dia 12/11.
3.3 - A cerimonia de premiação será 30 minutos após a chegada do ultimo atleta.

Regulamento Particular (atualizado em
23/10/2021)

Página 2

3.4 - Distâncias:
 Master D1 e D2
 Feminino Master A, B, C
 Master A1 e A2
 Master B1 e B2
 Master C1 e C2
 Sub 30

1 volta - 7,6 km
1 volta - 7,6 km
3 voltas - 22,8 km
2 voltas - 15,2 km
2 voltas - 15,2 km
3 voltas - 22,8 km

4 - RESISTENCIA
4.1 - Resistência Dia 14 de Novembro de 2021 (domingo) – Concentração: Paço Municipal
Assinatura de Súmulas 1ª Bateria: 7h00min - 7h45min
Categorias: Sub 30, Master B2, Master D1 e Master D2.
4.2 - Assinatura de Súmulas 2ª Bateria se iniciará após a largada da
primeira bateria Categorias: Master A2 e Master C2
4.3 - Distâncias:

.

Sub 30

13 voltas – 98,8 km
12 voltas – 91,2 km
10 voltas – 76 km
8 voltas – 60,8 km
6 voltas – 45,6 km

 Master A2
 Master B2
 Master C2
 Masters D1 e D2
4.4 - Largada da 1ª Bateria: 08h00min
2ª Bateria: após o termino da 1ª bateria
4.5 - Cerimônia de premiação: Após o término de todas as categorias do dia.
4.6 - Resistência Dia 15 de Novembro de 2021 (Segunda Feira) – Concentração: Paço Municipal
Assinatura de sumulas 1ª Bateria: 7h00min - 07h45min
Categorias: Master A1, Master C1 e Master Feminino C.
Assinatura de Súmulas 2ª Bateria: após o termin o da 1ª bateria
Categorias: Master B1, Master Feminino A e Master Feminino B.
4.7 - Distâncias:







Master A1
Master B1
Master C1
Master Feminino A
Master Feminino B
Master Feminino C

13 voltas – 98,8 km
10 voltas – 76 km
8 voltas – 60,8 km
8 voltas – 60,8 km
8 voltas – 60,8 km
8 voltas – 60,8 km

4.8 - Largada:
1ª Bateria: 08h00min
2ª Bateria: após o termino da 1ª bateria
4,9 - Cerimônia de premiação: Após o término de todas as categorias do dia.
5 - PARTICIPAÇÃO
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5.1 - Poderão participar da prova somente atletas federados, em todas as categorias. Todos os
competidores devem assinar o termo de responsabilidade e entregar para a organização na retirada
do kit.
5.2 - Os atletas deverão estar no local da largada com, no mínimo, uma hora de antecedência à sua
largada, onde serão dadas instruções finais.
5.3 - É obrigatório o uso do numeral e adesivo no capacete fornecido pela organização do evento
durante as provas, e na bicicleta o chip eletrônico fornecido pela organização, durante toda a prova,
sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este item. Qualquer
mutilação dos números será passível de penalização (É PROIBIDO DANIFICAR OS NUMERAIS).
5.4 - A participação na prova é pessoal e intrasferível, não podendo qualquer inscrição ser substituída
por outra, em qualquer situação.
5.5 - O participante que ceder seu número e o chip eletrônico a outra pessoa e não informar aos
organizadores do evento formalmente por escrito será responsabilizado por qualquer acidente ou
dano que essa pessoa venha a sofrer, isentando o atendimento e quaisquer responsabilidades da
organização da prova, seus patrocinadores e apoiadores e órgão públicos envolvido na prova.
6 - PREMIAÇÃO
6.1 - Medalhas do 1º até o 5º colocado de cada categoria e camisa de campeão para o 1º colocado;
medalhas de participação para todos que terminarem a prova,
6.2 - Cerimônia de premiação: O atleta que não comparecer a cerimônia de premiação perderá o
prêmio (caso tenha brindes) e será passível de penalização conforme regulamento.
6.3 - O atleta deverá comparecer à cerimônia de premiação vestindo seu uniforme de corrida e
usando tênis. Para a foto oficial não serão permitidos óculos, bonés, banners, etc., bem como a
presença da bicicleta no pódio.
7 - INSCRIÇÕES
7.1 - Serão realizadas somente no site da FMC – Federação Mineira de Ciclismo (https://fmc.org.br)
até o dia 09/11/2021.
7.2 - No ato da inscrição, o atleta está concordando com as regras aqui descritas, bem como aceita
todas as condições e termos deste regulamento, assim como os regulamentos da CBC e da UCI e
assume total responsabilidade de sua participação no evento de acordo com termo de
responsabilidade, parte integrante deste regulamento.
8 - PERCURSO - MAPAS E ALTIMETRIA
8.1 - Distância – 7,6 km
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8.2 - Altimetria:

9 - EQUIPAMENTOS e ABASTECIMENTO
9,1 - Toda troca de bicicleta deverá ser informada imediatamente aos comissários.
9,2 - Os equipamentos utilizados pelos atletas deverão estar de acordo com o regulamento da UCI e
da CBC. Qualquer equipamento fora de regulamento não será aceito e pode sofrer penalizações
antes, durante ou depois do evento.
9.3 - Os comissários podem checar, a qualquer tempo, os equipamentos e bicicletas e, caso não
estejam em concordância com as normas da UCI e/ou CBC, vetar a sua utilização.
9.4 - Como a prova de Resistência será num circuito, o abastecimento e apoio mecânico serão feitos
apenas com pé no chão. Não haverá carro de apoio.
9.5 - O abastecimento e apoio mecânico não serão permitidos nos 300 m anteriores e nos 300m
posteriores ao pórtico de largada / chegada.
10 - RECURSOS
10.1 - Serão aceito recurso por escrito, entregue a organização até 15 minutos após a divulgação dos
resultados. Os recursos serão julgados pelo COLÉGIO DE COMISSÁRIOS e dele não caberão recursos.
11 - PUBLICIDADE E DIREITO DE IMAGEM
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11.1 - Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de imagem (internet, fotos
radio, TV, revista, filmes, anúncios, etc.) deverão notificar a organização por escrito até a retirada
do kit. Caso contrário, estão autorizando o uso de imagem para fins lícitos em qualquer tempo
independente de compensação financeira. Filmes, vídeos e fotografias alusivos ao evento têm
direitos reservados aos organizadores.
12 - OBRIGAÇÃO DO CICLISTA
12.1 - Conhecer este regulamento particular, bem como os regulamentos da CBC e da UCI.
12.2 - Apresentar-se para a competição devidamente uniformizado por seu clube ou equipe.
12.3 - Ciclistas avulsos devem utilizar uniformes neutros. Não são permitidos uniformes de equipes
nacionais às quais não faça parte, equipes World Tour, seleções nacionais e estaduais, etc.
12.4 - Comportar-se de forma competitiva e respeitosa durante a prova e fora dela, tratando seus
oponentes, organização, comissários, árbitros e demais autoridades com respeito e dignidade e
cordialidade.
12.5 - É responsabilidade de cada atleta possuir um plano de saúde, convênio médico, seguro de
vida e de acidentes pessoais. O socorro médico estará prestando serviço ao evento e prestará os
primeiros socorros nos locais de acidentes e transportarão os acidentados para a unidade de
saúde do SUS mais próxima ou adequada.
12.6 - Todos os participantes deverão estar em dia com sua saúde e com rigorosa avalição médica
para participar de competição de alto rendimento. A organização não se responsabiliza pela saúde
dos mesmos.
12.7 - O competidor e responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física
e seu desempenho e julgamento por si só se deve ou não continuar ao longo da competição, em
caso de não estar bem no dia da prova. Pode o Diretor de prova segundo avaliação do medico
responsável pelo evento excluir o participante a qualquer tempo ou momento, quando o
profissional de saúde considerar necessário preservar a saúde do participante.
12.8 - A organização não se responsabilizará por quaisquer objetos ou equipamentos perdidos ou
danificados durante a competição.
13 - ANTIDOPING
13.1 - O regulamento antidoping da UCI / WADA poderá ser aplicado nas provas. O local de coleta e
os ciclistas selecionados deverão se apresentar ao exame, logo após a prova. A lista de atletas
convocados para o controle antidopagem será fixada na tenda da organização do evento.
14 - CASOS OMISSOS
14.1 - Os casos omissos, não previstos neste regulamento, serão resolvidos pela organização,
juntamente com o Colégio de Comissários, com base no regulamento oficial da UCI - UNIÃO
CICLÍSTA INTERNACIONAL, e subsidiariamente, a Organização Geral do Esporte da CBC.
15 - ATENDIMENTO MÉDICO
15.1 - Hospital oficial do evento: Fica definido o HUGO (Hospital de Urgências de Goiânia) como
hospital oficial do evento. Situado: Avenida 31 de Março, s/n - São Pedro Ludovico, Goiânia - GO,
74820-300 – Horário de funcionamento: Aberto 24 horas / Telefone: (62) 3201-4355
16 - RELAÇÃO DOS HOTÉIS E POUSADAS CONVENIADOS
CASTROS PARK´S HOTEL
Av. República do Líbano, 1520 - St. Oeste, Goiânia - GO, 74115-030, Brasil
Reservas: 62 99113-5911
E-mail: reservas@castrospark.com.br
https://castrospark.com.br/

Página 6
Regulamento Particular (atualizado em 23/10/2021)

