
REGULAMENTO PARTICULAR EVO ROAD 2022. 

ESTE REGULAMENTO SEGUE AS NORMAS DA FCP/CBC/UCI. 

I – A PROVA 

A EVO ROAD será uma prova válida pela oitava etapa do campeonato da FCP na categoria 

ciclismo de estrada no dia 23/10/2022, no formato de CIRCUITO em um percurso de 

aproximadamente 4 km de extensão, no empreendimento residencial VILA IMPERIAL as 

margens da BR 316 logo após a ladeira do Uruguai.    

A data da prova poderá ser alterada caso seja necessário devido a problemas de saúde publica 

ou outros que comprometam a realização do evento conforme normas da FCP ou CBC. 

II – LARGADA 

A largada será por baterias e categorias que serão alinhadas conforme o  

item III deste regulamento. 

A prova será por números de voltas que será divulgado uma semana antes. 

HORARIOS: 6:00 CONCENTRAÇÃO E ASSINATURA DE SÚMULA. 

 

III – CATEGORIAS. 

PRIMEIRA BATERIA: LARGADA 7:00h. 

MASTER D1. 

MASTER D2. 

MASTER C1, e C2. 

MASTER A, B e C FEMININO. 

JUNIOR 

JUVENIL 

INFANTO 

OPEN MASCULINO  

OPEN FEMININO  

PESADÃO 

SEGUNDA BATERIA: LARGADA 8:30h. 

ELITE MASCULINO  

ELITE FEMININO 

SUB 30 

MASTER A1 



MASTER A2 

MASTER B1 

MASTER B2 

 

IV – INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 20/10/2022 pelo site  

WWW.agendaoffroad.com.br pagamento via (cartão ou boleto bancário).  

Em hipótese alguma haverá inscrição após o prazo estipulado. 

As inscrições serão no valor de R$80,00 mais taxa de site lote promocional as 50 primeiras 

inscrições, e logo após será cobrado o valor de R$100,00 mais taxa de site até a data limite. 

*Não será devolvido valor de inscrição em hipótese alguma. 

V – SOCORRO MÉDICO. 

Todos os atletas serão segurados com o seguro de prova. 

O atleta que precisar de socorro médico o mesmo será socorrido por uma equipe medica e 

caso seja necessário ser removido para algum hospital; o atleta será removido para o mais 

próximo e ou atleta que possua plano de saúde ira para o hospital que atenda o mesmo. 

Esse transporte será realizado por uma ambulância particular do evento ou uma ambulância 

do SAMU Teresina. 

A prova só acontece a largada de cada bateria com a presença da ambulância e equipe medica. 

V – FILIAÇÃO 

Todos os atletas não federados inscritos em categorias oficiais serão  

migrados para categoria open. 

VI – PREMIAÇÃO 

• Serão premiados os cinco primeiros atletas de cada categoria com  

troféu e medalhas de participação para todos que concluírem a prova. 

• O pódio será realizado no final do resultado da última bateria. 

  Todos os atletas terão 20 minutos após o resultado parcial para realizar qualquer reclamação 

achando que o mesmo não esta correto. 

 


