
  

 
 

 

REGULAMENTO PARTICULAR EVO ROAD 2021 
ESTE REGULAMENTO SEGUE AS NORMAS DA FCP/CBC/UCI. 

 

I – A PROVA 
A EVO ROAD será valida pela terceira etapa do campeonato piauiense de 
ciclismo 2021 da FCP no formato de circuito em percurso a ser definido, em 

avenidas da cidade de Teresina Piauí. 
Deverá ser seguido todo protocolo de segurança devido a CIVID 19, como 

uso de mascará em toda arena e teste de covid 19 para quem ainda não está 
totalmente imunizado. 
 

II – LARGADA 
A largada será feita separada por categorias divididas em duas baterias. A 1ª 

bateria largará as 07:30 e a segunda bateria largará as 09:00 na ordem 
abaixo:  
1ª BATERIA: INICIANTE, MASTER B1, MASTER B2, OVER 55, JUVENIL, 

JUNIOR, INFANTO E FEMININO MASTERS. uma hora de prova mais uma volta. 
2ª BATERIA: ELITE, SUB30, MASTER A1, MASTER A2, ELITE FEMININO. Uma 

hora e trinta minutos de prova mais uma volta. 
Após o 1º atleta fechar o tempo de prova da bateria, a prova estará encerrada 
para os demais atletas que forem cruzando a linha de chegada. A 2ª largada 

poderá ser antecipada ou adiada conforme o decorrer da bateria anterior e 
será de responsabilidade do atleta estar presente para a largada. 

O horário de largada ou ordem das baterias podem ser alteradas caso 
necessário. 
Poderá ser permitido vácuo entre as categorias durante todo o percurso da 

prova dependendo da quantidade de atletas inscritos em cada categoria.  
A comissão organizadora analisará as categorias que podem pegar vácuo. 

 
 
III – CATEGORIAS 

ELITE. 
SUB-30. 

JUNIOR. 
JUVENIL. 

INFANTO JUV. 
MASTER A1. 
MASTER A2. 

MASTER B1. 
MASTER B2. 

MASTER C1. 
MASTER C2. 
MASTER D. 

MASTER FEM. A 
MASTER FEM. B 

MASTER FEM. C 
ELITE FEMININO. 
OPEN MASCULINO. 

OPEN FEMININO. 
 

 



  

 
 

 

IV – INSCRIÇÕES 
 

As inscrições deverão ser realizadas site 
WWW.AGENDAOFFROAD.COM.BR(cartão ou boleto bancário). Em hipótese 
alguma haverá inscrições será devolvido valor de inscrição. Início das 

inscrições 13/09 a 18/10/ 2021 seguindo a norma do parágrafo IV.  
Valor único R$90,00 + Taxa Administrativa. 

 
V – FILIAÇÃO 
Todos os atletas deverão estar filiados e em dia com uma federação para 

poder participar do evento. 
 

 
 
VI – PREMIAÇÃO 

 
Serão premiados os cinco primeiros atletas de cada categoria com troféus e 

medalha de participação para todos os participantes. 
  

 
 
VII – ABASTECIMENTO E APOIO MECANICO 

 
Todo atleta será responsável pelo seu próprio abastecimento. 

O abastecimento só deverá acontecer com 200 metros antes e 200 metros 
após a linha de largada e chegada.  
Fica o apoio mecânico com o mesmo critério  

A organização fornecera água em tambores de 20 litros.  


