Regulamento
1º Campeonato Oeste
Paraná de Ciclismo - 2019
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INFOMRAÇÕES/REGULAMENTO
Regulamento 1º Campeonato Oeste Paraná de Ciclismo
Velho Oeste Eventos - “Supere seus Limites”

O Regulamento e programação poderão sofrer alterações até a data de sua publicação
impressa antes da prova. Em caso de dúvida, prevalece a edição impressa na secretaria antes
das etapas do evento e as decisões do Congresso Técnico

1 - Calendário 2019
1ª Etapa – Toledo 17/03/2019 – Prova válida pelo Ranking Estadual
•

Inscrições com valor promocional de lançamento do Campeonato dos dias 10 – 30 de
janeiro/2019, ao custo de R$ 50,00 + taxa para todas as categorias, pelo site Agenda
Off Road.

•

Inscrições 1º Lote – Valor R$ 75,00 + taxas pelo site Agenda Off Road – Dias 01 – 25 de
Fevereiro/2019.
Inscrições 1º Lote – Valor R$ 60,00 + taxas pelo site Agenda Off Road – Dias 01 – 25 de
Fevereiro/2019 – Para Federados na Federação Paranaense de Ciclismo.

•

•

Inscrições 2º Lote – Valor R$ 95,00 + taxas pelo site Agenda Off Road – Dias 25 de
fevereiro a 14 de Março/2019.

Observações:
Não haverá inscrições no dia do evento;
Desconto para Federado é somente no Primeiro Lote, após valor normal do 2º Lote a todos.

ATENÇÃO:
ATLETAS INFANTO JUVENIL (ATÉ 14 ANOS) MASCULINO E FEMININO - INSCRIÇÃO GRATUITA
PARA REALIZAÇÃO DENTRO DO PERÍODO DO 1º LOTE (APÓS VALOR NORMAL DO LOTE). OS
ATLETAS APÓS REALIZAREM SUAS INSCRIÇÕES DEVERÃO ENVIAR EMAIL SOLICITANDO A
ISENÇÃO PARA EVENTOSVELHOOESTE@GMAIL.COM

2ª Etapa – Foz do Iguaçu 22/06/2019
•
•

Inscrições 1º Lote – Valor R$ 75,00 + taxas pelo site Agenda Off Road – Dias 15/04 –
15/05/2019.
Inscrições 1º Lote – Valor R$ 60,00 + taxas pelo site Agenda Off Road – Dias 15/04 –
15/05/2019 – Para Federados na Federação Paranaense de Ciclismo.
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•

Inscrições 2º Lote – Valor R$ 95,00 + taxas pelo site Agenda Off Road – Dias 16 de Maio
– 19 de Junho/2019.

Observações:
Não haverá inscrições no dia do evento;
Desconto para Federado é somente no Primeiro Lote, após valor normal do 2º Lote a todos.

ATENÇÃO:
ATLETAS INFANTO JUVENIL (ATÉ 14 ANOS) MASCULINO E FEMININO - INSCRIÇÃO GRATUITA
PARA REALIZAÇÃO DENTRO DO PERÍODO DO 1º LOTE (APÓS VALOR NORMAL DO LOTE). OS
ATLETAS APÓS REALIZAREM SUAS INSCRIÇÕES DEVERÃO ENVIAR EMAIL SOLICITANDO A
ISENÇÃO PARA EVENTOSVELHOOESTE@GMAIL.COM

3ª Etapa – Cascavel 22/09/2019 – Etapa Final – Pontuação dobrada.
•
•

•

Inscrições 1º Lote – Valor R$ 75,00 + taxas pelo site Agenda Off Road – Dias 01/072019 – 15/08/2019.
Inscrições 1º Lote – Valor R$ 60,00 + taxas pelo site Agenda Off Road – Dias Dias
01/07-2019 – 15/08/2019 – Para Federados na Federação Paranaense de Ciclismo.
Inscrições 2º Lote – Valor R$ 95,00 + taxas pelo site Agenda Off Road – Dias 16 de
Agosto – 19 de setembro/2019.

Observações:
Não haverá inscrições no dia do evento;
Desconto para Federado é somente no Primeiro Lote, após valor normal do 2º Lote a todos.

ATENÇÃO:
ATLETAS INFANTO JUVENIL (ATÉ 14 ANOS) MASCULINO E FEMININO - INSCRIÇÃO GRATUITA
PARA REALIZAÇÃO DENTRO DO PERÍODO DO 1º LOTE (APÓS VALOR NORMAL DO LOTE). OS
ATLETAS APÓS REALIZAREM SUAS INSCRIÇÕES DEVERÃO ENVIAR EMAIL SOLICITANDO A
ISENÇÃO PARA EVENTOSVELHOOESTE@GMAIL.COM

1.1 – COMBO PARA INSCRIÇÕES
De modo a dar um desconto as pessoas interessadas em já adquirir as 3 ou 2 Etapas estaremos
realizando valores especiais, conforme segue:
•

Inscrições para as 3 Etapas até 25 de Fevereiro/2019 – R$ 180,00 (inclusive para
federados);

•

Inscrições para 2 Etapas até 25 de Fevereiro/2019 – R$ 120,00 (inclusive para
federados).
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2 – PREMIAÇÃO
•

Para subir ao pódio o atleta deverá estar com uniforme de ciclismo ou camiseta de
patrocinador. Calçado fechado;

•

O primeiro colocado de cada categoria poderá levar sua bike para exposição;

•

O Atleta que não estiver presente na premiação perderá seus prêmios, porem não os
pontos adquiridos.

•

Cada etapa contará com premiação aos 5 primeiros de cada categoria, com troféus.

•

Fica a cargo da organização fazer ou não premiação em dinheiro nas etapas, bem
como medalhas ou outros mimos de “finisher”;

•

Ao final do campeonato os 3 melhores de cada categoria, receberá um troféu
diferenciado (Ouro, Prata e Bronze) do campeonato referente a premiação geral,

•

Ainda se tratando da premiação GERAL DO CAMPEONATO, haverá premiação em
dinheiro a ser definida no decorrer do campeonato, bem como para as categorias que
terão direito.

3 - CAMPEONATO
Cada etapa contará pontos para o campeonato, tendo sua pontuação dobrada na etapa final a
ser realizada na Cidade de Cascavel. Teremos ainda pontuação e premiação diferenciadas para
“sprints intermediários” e “metas montanha”, conforme segue.
As 3 etapas contarão com cronometragem, realizada pela empresa Chronomax, bem como a
fiscalização da FPC.
Os kits, contendo numerais e Chip, serão entregues no dia anterior ou ainda no dia da prova
em local a ser divulgado próximo cada etapa.

3.1 - Quadro de Pontuações por categoria
1º. Colocado - 70 Pontos
2º. Colocado - 60 Pontos
3º. Colocado - 55 Pontos
4º. Colocado - 45 Pontos
5º. Colocado - 40 Pontos
6º. Colocado - 35 Pontos
7º. Colocado - 30 Pontos
8º. Colocado - 25 Pontos
9º. Colocado - 20 Pontos
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10º. Colocado - 10 Pontos
11º. Colocado - 09 Pontos
12º. Colocado - 08 Pontos
13º. Colocado - 07 Pontos
14º. Colocado - 06 Pontos
15º. Colocado - 05 Pontos

3.2 - Quadro de Pontuações por “sprint intermediário”
1º. Colocado - 10 Pontos
2º. Colocado - 05 Pontos
3º. Colocado - 01 Pontos

*Critério de Desempate Colocação na Última Etapa

4 - CATEGORIAS
(atletas federados devem largar na mesma categoria que fizeram sua filiação junto a FPC)

•

INFANTO JUVENIL MASCULINO (ATÉ 14 ANOS);

•

INFANTO JUVENIL FEMININO (ATÉ 14 ANOS);

•

JUVENIL (15 – 16 ANOS);

•

JUNIOR (17 – 18 ANOS);

•

SUB 30 (19 – 29 ANOS);

•

ESTREANTES (IDADE LIVRE, CRITÉRIO ORGANIZAÇÃO);

•

MASTER A (30 A 39 ANOS);

•

MASTER B (40 A 49 ANOS);

•

MASTER C (50 ANOS ACIMA);

•

FEMINIO OPEN (IDADE LIVRE);

•

MTB URBANO MASCULINO (IDADE LIVRE);

•

MTB URBANO FEMININO (IDADE LIVRE);

•

ELITE

*Idade considerar até 31/12/2019.
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5 – ASSINATURA DA SUMULA
Entre 7:30 e 8:15 da manhã do dia do evento. Será permitido assinatura antes da largada de
cada categoria.
A entrega do Kit poderá ocorrer em outra data, anterior a realização do evento, independe da
Assinatura da Sumula, ou seja, todos os atletas deverão no dia do evento assinar a Súmula.
No momento da Assinatura da Súmula o atleta deverá, apresentar documento oficial com foto.

6 - CRONOGRAMA
7:30 horas - Abertura da Súmula (Documento com Foto);
8:15 horas - Encerramento das assinaturas;
8:30 horas largada da primeira bateria. Tempo e ordem de largada a ser divulgada por etapa
antes do dia do evento, levando em consideração número de inscritos.

*Horários Estimados, podendo sofrer alterações e com divulgação antecipada.
*PREMIAÇÕES DAS ETAPAS – Previsão de divisão em 2 momentos distintos com pódios das
categorias ainda a definir.
* Em relação a “logística” de como funcionará os “Sprints intermediários”, bem como se
haverá premiação por etapas, será divulgado a cada etapa ANEXO a este regulamento,
regulamento de cada prova, com estas informações.
* É de responsabilidade de cada atleta inscrito no Campeonato, o conhecimento deste
regulamento, bem como de seus anexos que estão por vir.

7 - PENALIZAÇÕES
É obrigatório o uso de capacete durante treinamentos e competição.
O uniforme oficial de ciclismo compreende: camisa de manga curta ou longa (não é permitido
uso de camisas de seleções nacionais, de qualquer país, equipes mundiais que tenham cores
do campeão nacional de qualquer país, as camisas de campeão mundial, etc.), bermuda ou
bretelle, sapatilha / tênis.
O atleta que não estiver usando os equipamentos de segurança será desclassificado. Não é
permitido usar fones de ouvido na pista.
Serão desclassificados os atletas que: fornecerem falsas informações, praticarem manobras
desleais com outros atletas, tiverem conduta anti-desportiva mesmo não sendo no momento
da prova, atalharem por caminhos não permitidos ou pegar carona, trocar de bicicleta ou o
atleta não possuir pelo menos um dos números de identificação durante a prova, largar fora
da área de sua categoria, pegar vácuo que não da sua categoria, levar 02 voltas dos líderes,
desrespeitar membros da organização, tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição
até a premiação),
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É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio no
percurso da prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado. Somente a
organização poderá usar veículos na prova em todo o percurso (motos, jipes, quadriciclos,
etc.);
Para quem for correr na categoria MTB Urbano (masculino e feminino) não será permitido
pneus finos, no mínimo 1.7, aquele que for pego com medidas menores será desclassificado da
etapa não podendo nem largar. A organização estará aferindo antes da largada a medida.
Não serão lacradas as marchas das speed para as categorias, Infanto e Juvenil, bem como
nenhuma outra, ou seja, será livre.

8 - RESULTADO DA PROVA E RECURSO
Tão logo a equipe de arbitragem juntamente com a equipe de cronometragem apurem os
resultados finais de cada categoria, os mesmos serão anunciados e afixados para avaliação dos
atletas interessados.
Recursos serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado
oficial. Passado este prazo, o mesmo será homologado pela Organização e divulgado como
oficial;
Somente serão aceitos recursos por escrito (pegar formulário no Controle de Prova). Se depois
da premiação houver alguma correção de resultados a organização não será responsável por
fazer a entrega ou troca de prêmios entre os atletas.
Casos omissos serão julgados pela direção de prova.

9 – PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO
Em data a ser divulgada pela organização e posterior ao mês de Setembro/2019, será realizada
a festa de confraternização e premiação para os atletas envolvidos no Campeonato, será
permitido levar convidados, os quais terão seus custos divulgados em momento oportuno.
A premiação será realizada na Cidade de Cascavel – Pr, com data e local a ser divulgado, bem
como será o funcionamento.
A premiação consistirá em entrega de Troféus aos 3 primeiros colocados geral de cada
categoria (ouro, prata e bronze), bem como a premiação em dinheiro que será divulgada ao
longo do Campeonato.
O campeão de cada categoria levará ainda uniforme completo de ciclismo, personalizado com
seu nome e dos patrocinadores, para tanto no momento de inscrição para a 3ª Etapa, será
solicitado o tamanho deste para todos atletas.

*Alguns pontos deste regulamento podem sofrer alterações as quais serão comunicadas aos
atletas, através de nossas mídias sociais, bem como o email de cadastro (por favor atentar
ao realizar sua inscrição).
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