#TBT COPA SENSE ACVC / RALIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO VELHO CHICO

REGULAMENTO PARTICULAR
Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da União Ciclística
Internacional - UCI, Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC e da Federação Mineira de
Ciclismo - FMC e o que dispuser este REGULAMENTO PARTICULAR. Para mais detalhes,
veja os regulamentos nestas entidades.
DA REALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E DIREÇÃO DA PROVA.
Este projeto é uma realização da Associação de Ciclismo Velho Chico – ACVC, com
sede na cidade de Montes Claros – MG, supervisionado pela Federação Mineira de
Ciclismo - FMC, que fiscalizará o evento levando em consideração as regras da FMC e da
Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC.
A competição denominada #TBT Copa SENSE ACVC de Ciclismo de Estrada
constituir-se-á de uma competição de resistência, com percurso em um circuito de 2,7 km
por volta, conforme link seguinte:
https://www.strava.com/routes/3002021873390126712
A competição será válida pelo ranking da Federação Mineira de Ciclismo na classe
C.1.
O congresso técnico acontecerá às 17 horas do dia 22 de Outubro de 2022, na loja
de Ciclismo S2 Bike Shop, PATROCINADORA DA COMPETIÇÃO, situada à Rua Santa
Maria, em Montes Claros – MG, pelo canal “PEDALANDO JUNTO”.
A competição contará para o ranking mineiro de ciclismo de estrada, CLASSE C1.
Este regulamento pode sofrer alteração até o momento da largada oficial, conforme
necessidade da organização e supervisão de prova.
REALIZAÇÃO: Associação de Ciclismo Velho Chico
SUPERVISÃO: Federação Mineira De Ciclismo (FMC)
RETIRADA DOS KITS: Congresso técnico, e/ou 02h antes da competição.
PREVISÃO DO RESULTADO DA PROVA: 13:00 horas
INÍCIO DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO: 13:30 horas
ENCERRAMENTO DO EVENTO: 14:30 horas
HOTEL CONVENIADO: DUBAÍ SUÍTES / Reservas:(38) 3216-9333
Quarto duplo: 229,00
Quarto triplo: 330,00
Informar código COPASENSEACVC no momento da reserva*
*Informações e valores repassados pela gerente Gracy.
DOS PARTICIPANTES
Poderão participar da #TBT Copa SENSE ACVC, atletas federados ou não
federados que deverão inscrever-se obrigatoriamente nas categorias oferecidas pela
organização, sendo que apenas os atletas federados terão pontuação contada para o
ranking mineiro da FMC.
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DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão feitas no site da FMC www.fmc@fmc.com.br
2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES:
• 1º LOTE - 01/09/2022 A 30/09/2022: 110,00
• 2º LOTE - 30/09/2022 A 20/10/2022: 150,00
3. Caso o participante desista da prova, o valor pago não será devolvido.
4. NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES APÓS A DATA DE 20/10/2022.
5. O atleta, ao fazer a sua inscrição, aceitará todos os termos do Regulamento e assume
total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o “Termo de
responsabilidade” parte integrante deste regulamento.
CATEGORIAS
ELITE MASCULINO: 19 anos e idades acima Nasc. 2003 e anos anteriores FEDERADOS
MASTER A1: 30 a 34 anos - Nasc. 1992 a 1988
MASTER A2: 35 a 39 anos - Nasc. 1987 a 1983
MASTER B1: 40 a 44 anos - Nasc. 1982 a 1978
MASTER B2: 45 a 49 anos - Nasc. 1977 a 1973
MASTER C1: 50 anos e idades acima - Nasc. 1972 a 1968
MASTER C2: 55 anos e idades acima - Nasc. 1967 e anos anteriores
OPEN MASCULINO: 19 anos e idades acima - Nasc. 2003 e anos anteriores
OPEN FEMININA: 19 anos e idades acima - Nasc. 2003 e anos anteriores
MASTER FEMININA - 30 anos e acima - Nasc. 1992 e anos anteriores
OBSERVAÇÕES
6. A categoria será determinada pela idade do atleta em 31/12 do ano corrente.

LARGADAS
7. As largadas seguirão o cronograma e horários seguintes:
OPEN FEMININA
25 voltas
O atleta que “tomar 02 voltas” é eliminado.
07h30
MASTER FEMININA
MASTER B2
30 voltas
O atleta que “tomar 02 voltas” é eliminado.
MASTER C1
MASTER C2>
MASTER B1
35 voltas
O atleta que “tomar 02 voltas” é eliminado.
MASTER A1
09h30
MASTER A2
ELITE MASCULINO
OPEN MASCULINO

40 voltas
O atleta que “tomar 02 voltas” é eliminado.
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PREMIAÇÃO
8. Os 03 (TRÊS) primeiros colocados de cada categoria subirão ao pódio para o
recebimento de medalhas.
9. A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO contemplará os 05 (cinco) primeiros classificados por
grupos de categorias.
10. Não haverá premiação em dinheiro caso o número de atletas seja menor que 05 (cinco)
no grupo; exceto para o grupo feminino que o critério é no mínimo 03 (três) participantes.
GRUPO
1
2
3
4

CATEGORIAS
ELITE E OPEN MASCULINO
A1, A2, B1
B2, C1 E C2
Categorias FEMININAS

1º
500
500
500
250

2º
300
300
300
150

3º
250
250
250
150

4º
200
200
200
150

5º
150
150
150
100

OS VALORES SERÃO PAGOS EM ESPECIE, NO MOMENTO DA PREMIAÇÃO.

SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO
Para a solenidade de premiação, será obrigatório que o atleta esteja com uniforme de
ciclismo. O atleta que estiver descalço, usando sandálias ou chinelo, sem camisa, não
será premiado e perderá o prêmio. O atleta que não comparecer no pódio no momento
da premiação, também perderá o prêmio. Não será permitido se fazer representar.
DISPOSIÇÕES GERAIS
11. Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência
(60 minutos antes da largada de cada prova, conforme programa), onde serão dadas as
instruções finais.
12. É obrigatório o uso do kit de numerais do atleta, na camisa, no capacete durante toda a
realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não
cumprirem este artigo. Qualquer mutilação dos números implicará na desclassificação
do atleta e o mesmo terá que arcar com os custos dos numerais danificados.
13. A participação na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer inscrição ser
substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número ou
bicicleta para outra pessoa será automaticamente desclassificado. Os organizadores
não serão responsáveis por qualquer acidente ou dano que um ciclista não inscrito
venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da organização
da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos.
14. A Bicicleta deverá ser a clássica com aro 27, guidão curvo, pneus tubulares, clinchers
ou similar que se enquadre dentro das especificações exigidas. Rodas com no mínimo
12 raios. É proibido o uso de protetor de nylon nas rodas. É proibido o uso de qualquer
tipo de equipamento como carenagem e guidão clipe (alongador). Não será permitido o
uso de equipamento de contrarrelógio, bem como o capacete específico.
15. Os numerais deverão ser colocados, visivelmente, na parte dorsal na altura do bolso da
camisa e no capacete, parte direita e frontal, sendo passíveis de desclassificação os
participantes que não cumprirem este artigo.
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16. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de
autorização especifica para este fim e cópia de documento de identificação do inscrito.
17. Haverá uma súmula que deverá ser assinada durante a concentração, SOMENTE
PELO PARTICIPANTE.
18. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número
de participação, não cabendo reclamações posteriores.
APOIO E ABASTECIMENTO
19. Todos os corredores podem prestar entre si pequenas ajudas tais como cedência ou
troca de comida, bebidas, chaves ou acessórios. O impulso/empurrão é proibido, sob
pena de desclassificação da competição.
20. Serão determinados pela organização dois pontos fixos no percurso do circuito para
abastecimento e apoio mecânico.
21. Os apoiadores não podem lançar/arremessar nenhum objeto.
22. O fornecimento de água pela organização caracteriza CORTESIA, devendo o atleta se
autossuficiente para tal.
23. 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.
24. 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.
25. O atleta poderá ser penalizado se o mesmo ou sua equipe sujarem os locais de prova.
É proibido aos corredores desfazer-se sem precaução de alimentos, bolsas, roupa, etc.,
qualquer que seja o lugar. O ciclista deverá descartar seus objeto apenas nos locais
determinados pela organização como pontos de apoio, a fim de garantir a segurança do
coletivo.
RESULTADO DA PROVA E RECURSO
26. Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais, os mesmos serão
anunciados e afixados em local de fácil acesso para avaliação dos atletas interessados,
por um período de 10 minutos. Passado este prazo, o mesmo será homologado pela
organização da prova e divulgado como oficial.
27. Somente serão aceitos recursos por escrito e individual (pegar formulário na secretaria),
acompanhados de um depósito de R$ 100,00 (CEM REAIS) que deverá ser homologado
junto à secretaria do evento.
28. Os recursos serão julgados separadamente pelo Comissário da prova. Não serão
aceitos recursos coletivos. Caso o recurso seja julgado procedente, o depósito será
devolvido ao atleta, caso contrário o dinheiro será doado a uma instituição, conforme
indicação dos organizadores da prova.
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SEGURO DO ATLETA
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.
OBRIGAÇÕES, PENALIZAÇÕES E RESPONSABILIDADES
29. É obrigatório o uso de capacete com a jugular ou presilha fechada;
30. Não será permitido, calças, meias longas ou de compressão (para qualquer dúvida,
não será permitido meias de futebol). As meias deverão estar até o meio da canela.
31. Não será permitido o uso de fones de ouvido durante a prova. O atleta que estiver
usando será desclassificado.
32. É proibido o trânsito de motos, bicicletas ou outros veículos de apoio no percurso da
prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado.
33. Será desclassificado o atleta que:
• Não estiver usando os equipamentos de segurança;
• Fornecer informações falsas;
• Praticar manobras desleais com outro atleta;
• Tiver conduta antidesportiva mesmo não sendo no momento da prova;
• Não possuir número de identificação durante a prova;
• Ser puxado ou empurrado por outro com o intuito de ajudar no seu
desenvolvimento durante a prova;
• Desrespeitar membros da organização;
• Tumultuar o trabalho da organização (desde a inscrição até a premiação);
• No “sprint” final, desviar do caminho escolhido, pondo em perigo os colegas;
RESPONSABILIDADES
•

•

•

A organização da prova, os promotores e patrocinadores NÃO se
responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou
por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por
acidentes durante o treinamento ou competição.
O atleta que está participando pela primeira vez de uma competição é obrigado
a saber TUDO sobre o regulamento e da forma correta de se portar durante um
evento esportivo.
Após a competição, a organização não é obrigada a responder o atleta
imediatamente (seja por e-mail ou rede social).

DIREITO DE IMAGEM
Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem divulgada pela promotora do evento, sem acarretar
nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação.

