REGULAMENTO PROVA DESAFIO DOS PICOS – 2022
Este Regulamento é baseado nas normas da CBC (Confederação Brasileira de
Ciclismo) e Federação Piauiense de Ciclismo adaptadas a realidade da região CENTRO-SUL
PIAUIENSE.
A prova DESAFIO DOS PICOS, será Coordenada pelo seu promotor Erasmo
Leopoldo Albano Neto.
.
1- DA PARTICIPAÇÃO:
Competidores amadores e profissionais federados ou não, maiores de 18 anos e
menores com autorização por escrito de maior responsável.
2- INSCRIÇÕES
2.1 - Todas as inscrições serão feitas exclusivamente por meio online através do site
Agenda Esportiva.
2.2 - As inscrições serão abertas com o mínimo de 30 a 45 dias de antecedência ao
dia da prova.
2.3 – HAVENDO taxa de acréscimo no valor da inscrição por parte do site
responsável por receber as inscrições esta será onerada para o competidor obedecendo o
percentual cobrado pelo administrador das inscrições.
2.4 - Competidores menores de 18 anos poderão se inscrever no endereço
informado, mas para isso terão que ter autorização antes requerido do organizador, assinado
por pessoa responsável e maior de 18 anos, com copia de RG, enviados por email, whatsap do
organizador da etapa, no prazo de 05 dias que antecedem a prova, podendo ser eliminado da
prova sem reembolso de valores,
2.5 - O valor da inscrição está fixado em R$ 130,00(Cento e Trinta Reais) em
primeiro lote, podendo haver acrescimo a esse valor em lotes futuros;
2.6 - A inscrição realizada será pessoal e intransferível, não podendo qualquer
pessoa ser substituída por outra em qualquer situação.
2.7 - As inscrições serão Oficialmente encerradas até 10 (dez) dias que antecedem a
competição, no intuito de haver tempo para a organização confeccionar os materiais que serão
utilizados no dia do evento.
2.8 - Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o
valor da inscrição aos participantes desistentes na etapa.
3- CONGRESSO TÉCNICO
3.1 – Haverá momentos antes do congresso técnico a vistoria das bikes, verificando
as condições de seguranças das bicicletas para realização da prova.
3.2 - Haverá um congresso técnico, na noite que antecede a prova, para passar
informações do percurso, segurança do evento, entrega de kits e retirar dúvidas dos
participantes sobre aprova.
3.3 - O atleta que não comparecer ao Congresso técnico, não poderá usar sua
ausência como forma de justificar possíveis enganos ou equívocos cometidos durante a prova.
3.4 - O atleta que não comparecer ao congresso técnico terá que comparecer até
01 hora antes ao horário marcado do inicio da 1ª largada da etapa.

4- DAS PROVAS E CALENDÁRIO
A prova ocorrerá na data 03/04/2022

5- DAS CATEGORIAS E FAIXASETÁRIAS:
CATEGORIAS RANQUEADAS
NECESSIDADE DE FILIAÇÃO FCP/CBC
OFICIAIS
ELITE MASCULINO
19 A 22 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO SIM
ELITE FEMININO
ATÉ 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO SIM
JUVENIL
ATÉ 16 ANOS
SIM
JUNIOR
17 – 18 ANOS
SIM
MASTER FEMININO A
DE 30 A 39 ANOS
SIM
MASTER FEMININO B
DE 40 A 49 ANOS
SIM
MASTER FEMININO C
= > 50 ANOS
SIM
SUB 30
23 A 29 ANOS
SIM
MASTER A1
30 – 34 ANOS
SIM
MASTER A2
35 – 39 ANOS
SIM
MASTER B1
40 – 44 ANOS
SIM
MASTER B2
45 – 49 ANOS
SIM
MASTER C1
50 – 54 ANOS
SIM
MASTER C2
55 – 59 ANOS
SIM
MASTER D
= > 60 ANOS
SIM
OPEN A MASCULINO
18 ATÉ 29 ANOS
RECOMENDA-SE (OPCIONAL)
OPEN B MASCULINO
30 ANOS OU MAIS
RECOMENDA-SE (OPCIONAL)
OPEN A FEMININO
18 ATÉ 29 ANOS
RECOMENDA-SE (OPCIONAL)
OPEN B FEMININO
30 ANOS OU MAIS
RECOMENDA-SE (OPCIONAL)
5.1-Leva-se em consideração a idade que o atleta tiver em 03 de abril de 2022.
5.2 -Não será permitida a troca de categoria por parte do atleta, SE HOUVER,
haverá perda de pontos de todas as etapas anteriores.
5.3-É de inteira responsabilidade do competidor informar os dados corretos
referentes a data de nascimento e verificar a categoria a qual é permitida sua participação
havendo discordância em tempo hábil poderá solicitar a troca de categoria, se isto ocorrer
durante o transcorrer das etapas, aplica-se o critério do item 5.2 deste dispositivo.
.

6- LARGADA
6.1 - Os atletas no dia da prova devem estar todos inscritos, devidamente com a
placa de numeração afixada em sua bicicleta pelo menos 1h (uma hora) de antecedência a
largada.
6.2 - O atleta sem a identificação numérica ou sem os equipamentos obrigatórios
será desclassificado e solicitado sua retirada do grid de largada. Se por algum motivo a placa de
numeração desprender-se da bike o atleta terá que procurar outra maneira de fixação ou
transporte da mesma, sendo sua obrigatoriedade na linha de chegada sendo portada da
maneira que for conveniente, a perda total desta, implica em desclassificação.
6.3 - A largada será realizada por categoria, podendo haver, de acordo com o critério
do organizador, duas ou mais baterias. Após a largada da primeira categoria, as demais terão
um intervalo definido pelo organizador de uma para a outra que será o tempo da bateria anterior
mais o intervalo necessário.
6.4 - Uma lista definitiva dos participantes será apresentada no congresso técnico e
no local de largada, onde o Atleta participante deverá verificar seu número e categoria, caso

exista algum erro, o mesmo deverá se dirigir a comissão organizadora, para regularizar a
situação até 30 minutos antes da largada da bateria.
6.5 - O diretor da prova além de poder mudar a ordem de largada caso julgue
conveniente, poderá também declarar que houve uma largada falsa se, por alguma razão, um
ou vários ciclistas forem prejudicados, sendo a largada repetida assim que o problema for
solucionado.
7- PONTUAÇÃO PARA O RANKING DO CAMPEONATO
7.1 - Serão aferidos aos 25 primeiros colocados de cada categoria, nas
seguintespontuações:

POSIÇÃO
1°Lugar
2ºLugar
3°Lugar
4ºLugar
5°Lugar

POSIÇÃO
50 pts
45 pts
41 pts
38 pts
35 pts

6°Lugar
7°Lugar
8°Lugar
9°Lugar
10°Lugar

POSIÇÃO
32 pts
30 pts
28 pts
26 pts
24 pts

11°Lugar
12°Lugar
13°Lugar
14°Lugar
15°Lugar

POSIÇÃO
22 pts
20 pts
18 pts
16 pts
14 pts

16°Lugar
17°Lugar
18°Lugar
19°Lugar
20°Lugar

POSIÇÃO
12 pts
10 pts
9 pts
8 pts
7 pts

21°Lugar
22°Lugar
23°Lugar
24°Lugar
25°Lugar

7.2 - A partir da 26ª colocação o atleta que participar e completar a prova receberá
1(um)ponto.

8- SINALIZAÇÃO
8.1 - O percurso será claramente demarcado com telas, fitas, spray, cal e setas.
8.2 - Setas indicaram o caminho certo a seguir, quando apareceram de forma
invertida, ou seja, para baixo anunciaram uma situação de perigo, sendo uma seta invertida
perigo, duas setas situação muito perigosa e três setas indicação de alto risco.
8.3 - Um sinal de X indicará uma direção errada.
8.4-Outros sinais serão usados para indicar situações como: riachos, pontes, área
de apoio, etc.
9- VEÍCULOS DE APOIO
9.1 - Duas motocicletas(uma moto que vai à frente e outra moto que vai com o último
participante(vassoura))serão utilizadas durante todo evento.
9.1.1 - Carros e ambulância em pontos estratégicos do percurso.
9.2 - É vedada a participação de veículos automotivos para apoio individual ou de
equipe, sendo permitido participarem apenas os veículos disponibilizados pela organização, sob
pena de desclassificação para toda a equipe.
10- ÁREA DE APOIO
10.1 - A organização da prova no congresso técnico, informará as zonas nas quais
os atletas poderão receber apoio da organização e ou de suas equipes.
10.2 - O atleta deverá levar consigo de maneira segura, desde que não ponha em
risco a integridade de outros atletas e público, ferramentas, câmaras e peças.
10.3 - O atleta não poderá trocar de bicicleta durante a prova, ficando permitida a
troca de equipamentos tais como roda, câmbios, cabos etc.(dentro da área destinada pela
equipe organizadora).
10.4 - Serão fornecidos mesa de frutas e água para competidores.
10.5 - Não será permitido apoio individual ou à equipe, promovidos por grupos que
não sejam da organização da prova, sob pena de desclassificação.

6 pts
5 pts
4 pts
3 pts
2 pts

11- PREMIAÇÃO
11.1 - Serão premiados atletas do 1º ao 5º com troféus, em todas as etapas, além de
medalhas a todos os participantes.
11.2 - Haverá entrega da medalha de participação aos atletas devidamente inscritos
que CONCLUÍREM A PROVA.
11.3 - Não será entregue medalhas ou troféus a terceiros ou representantes, não
havendo justificativa plausível informada ao organizador da etapa ou comissão organizadora da
copa. Porém, não perderá os pontosadquiridos.
11.4 - Não será permitido que o atleta suba no pódio sem camisa, com chinelos e ou
descalço, sob pena de desclassificação.
12- PENALIDADES
12.1-Qualquer penalidade pode, conforme natureza da falha cometida, ocasionar
uma ou mais sanções;
12.2-Advertência verbal, perda de uma ou mais posições, eliminação na etapa,
eliminação na competição, Penalidade de tempo.
12.3-O desconhecimento do regulamento não poderá ser admitido em hipótese
alguma como desculpa para evitar penalidades. Todos os atletas participantes deverão tomar
conhecimento do regulamento antes dacompetição.
12.4-O atleta que por motivos adversos não conseguir completar o percurso total
respectivo a sua Categoria ou após o tempo máximo estipulado pela organização do evento,
será classificado como DNF (não completou o percurso).
13- DESCLASSIFICAÇÃO DA COMPETIÇÃO
13.1-O atleta será desclassificado automaticamente da competição se durante a
prova cometer tais comportamentos antiesportivos tais como:
1 - Agarrar o vestuário de seu concorrente;
2 - Puxar ou empurrar um concorrente;
3 - Pegar atalhos;
4 - Movimentar-se se apoiando em outro atleta ou
veículos;
5 - Acordo irregular entre atletas de equipes diferentes;
6 - Agressão física a outro atleta, organizadores ou público;
7 - Alterar sinalização da prova;
8 - Colocar qualquer adesivo sobre a sua identificação;
9 - Alterar de qualquer forma a sua identificação;
10- Obstrução do percurso propositalmente;
11- Se fizer substituir por outro atleta;
12- Cruzar a linha de chegada pelo sentido contrário;
14- SEGURANÇA
14.1 - Um sistema de segurança e primeiros socorros se estabelecerão de tal forma
que, em caso de acidentes ou outros fatores que impliquem na integridade física do atleta,
possa ir ajuda aos participantes, a qualquer lugar dentro do percurso definido pela prova no
prazo mais breve possível.

14.2-Durante toda a prova teremos a disposição uma ambulância com motorista e
um profissional da área de enfermagem.
14.3-Caso seja necessário, o organizador prestará o devido socorro aos atletas
participantes da prova, levando-os para o Hospital conveniado do SUS(SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE) mais próximo a realização da prova. Caso os familiares decidam prestar qualquer tipo
de socorro por meio de atendimento particular, os mesmos devem estar cientes que será de sua
inteira responsabilidade as despesas inerentes ao atendimento.
15- RECURSOS E RECLAMAÇÕES
15.1-Os recursos sobre o resultado ou andamento da prova deverão ser
encaminhados por escrito de forma Respeitosa à direção do campeonato, até 15 minutos após a
divulgação do resultado oficial, podendo, dependendo da situação, ser obrigatória apresentação
de testemunhas para apuração dos fatos por parte da Coordenação do Campeonato.
15.2-Se por ventura a reclamação incluir algum dos premiados á cerimônia de
premiação será paralisada até que seja julgada pelos membros da direção do campeonato e
organização da prova. Caso a Coordenação julgue necessário, os atletas envolvidos receberão
sua premiação na etapa seguinte.
16- CONSIDERAÇÕES FINAIS
16.1-É obrigatório o uso de capacete e sapatilha, luva, óculos, short e uniforme de
ciclismo.
16.2-Os atletas devem respeitar os fiscais, organizadores e público presente, sob
pena de desclassificação.
16.3-Os ciclistas deverão manter o espírito esportivo em todas as circunstâncias e
deixar passar os corredores mais atletas, sem tentar obstruir a passagem deles.
16.4-Se, por uma razão qualquer, um corredor é obrigado a deixar o percurso ele
somente poderá voltar, usando o Lugar exato por onde saiu.
16.5-Os corredores devem respeitar a natureza, e se comprometem a não poluir,
nem jogar lixo no percurso.
16.6-Os atletas deverão percorrer exatamente o percurso para o qual está inscrito,
caso, desista ou faça um percurso menor, será desclassificado da prova.
16.7-Não deverá ser utilizado nenhum meio que possa ser considerado desleal para obter
vantagem sobre os demais atletas.
16.8-Não será permitido pela organização da prova o repasse do número de
competidor para terceiros Competirem em seu lugar antes e durante a execução da prova.
16.9-Será obrigatório o número de identificação durante toda a prova.
16.10- O atleta não poderá utilizar de palavras de baixo calão, adotar
comportamento antiesportivo, ser desrespeitoso com os organizadores do evento, recusar- se a
obedecer ao regulamento da prova.
16.11-A organização do evento é responsável por fazer cumprir as datas e
disposições deste regulamento bem como justificar as alterações quando cabíveis.
16.12-Em resumo, o atleta declara ao término da leitura deste regulamento:
Atesto que estou em perfeitas condições físicas e psicológicas e que me encontro
perfeitamente apto a participar desta prova, estando ciente que será uma competição realizada
diretamente na natureza, o que caracteriza uma prova de aventura, e que por conta disto posso
encontrar várias adversidades, como também posso sofrer acidentes ou passar Mal durante a
prova, assumindo assim, inteiramente os riscos.

Reconheço e assumo livremente todos os riscos e despesas inerentes à atividade,
isentando de quaisquer responsabilidades os organizadores e patrocinadores do evento,
incluindo nesta isenção eventuais despesas com translado e/ou despesas médicas e
hospitalares em caso de acidente.
Declaro que li e concordo plenamente com os termos do regulamento da Prova e
condições de participação e atesto que as informações por mim declaradas são verdadeiras.
Tenho pleno conhecimento e aceito que aos organizadores cabe o direito de adiar,
cancelar ou modificar as características do evento sem aviso prévio aos participantes devido às
Condições de tempo ou outros fatores que possam afeta a saúde ou a segurança
dosparticipantes.
Declaro ainda, que autorizo a divulgação de minha imagem por parte dos
organizadores do evento, em veículos de comunicação de qualquer natureza.

