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REGULAMENTO 

 

2º GP de Araucária - Ciclismo de Estrada 
 

Local:  Araucária – Pr. 

Data: Prova - 22/08/2021  

  

Competição: ESTRADA 

 

- LOCAL / TRAJETO: Prova: Estrada LAGOA GRANDE - ARAUCÁRIA 

 

Será realizada na Rua Clementina Knysak, até seu final, 

pegando a esquerda na Rua Antonio Brunatto Assef até a Av. 

Pedro Euzébio Lemos, sentido Rodovia do Xisto (476), onde em 

frente a Empresa Belniak & Belniak faremos o retorno 

percorrendo o trajeto todo novamente, finalizando onde foi 

o início da Prova.   

A Prova não será aberta ao Público, somente terá a 

participação de atletas e organização num total aproximado 

de cento e cinquenta (150) pessoas. 

Distância do percurso: 50 km (25km de ida e 25 km de volta) 

 

Cronograma: 

Inscrição: Inscrições R$ 80,00 - Atleta não federado. 

Inscrições R$ 70,00 - Atleta federado. 

   De 26/07 a 19/08/2021 – www.lokspromo.com.br 

    

Concentração:  07h00min – Rua Clementina Knysak, a 100 mts 

da Rod.do Xisto (476);  

Largada:  08h00min 

Premiação: 12h00min 

 

A Federação Paranaense de Ciclismo e a Arbitragem estarão 

presentes para Supervisionar a Competição. 

 

Categorias: 

 Masculino: 

• Base Open (de 15 anos a 18 anos); 

• Elite Open 19 +; 

• Máster de 30 a 44 anos; 

• Máster 45+; 

 Feminino:  

http://www.lokspromo.com.br/
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• Elite Open 19 +; 

 

ORDEM DE LARGADA: 

• 1ª BATERIA: 

• Máster: 30 a 44; 

• Máster: 45+; 

• Elite Open Feminino; 

 

DEPOIS DA CHEGADA DA 1ª BATERIA SERÁ REALIZADA A LARGADA DA 2ª BATERIA. 

• 2ª BATERIA: 

• Base Open Masculino; 

• Elite Masculino 

 

DISTÂNCIA: 50 km para todas as Categorias. 

 

Parágrafo único: Serão retirados pelos comissários os 

retardatários. 

 

Premiação: Troféu do 1º ao 3º de cada Categoria; mais brindes 

poderão ser ofertados pelos parceiros do Evento. 

 

Parágrafo único: Reclamações somente serão aceitas até 30 

minutos após a divulgação dos resultados. 
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Plano de controle do Covid-19 

2ª Etapa do GP Araucária de Ciclismo 2021. 

 O Plano de Convivência das Atividades do GP Araucária de Ciclismo, com a 

Covid-19, estabelece os protocolos gerais e específicos de segurança baseados 

em distanciamento social, higiene, monitoramento e comunicação para evitar 

o contágio por Corona vírus. 

Confira as orientações gerais e as específicas em acordo firmado com a 

Prefeitura Municipal, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde:  

1. Plano de Controle de Participantes 

Todas as pessoas envolvidas deverão utilizar máscaras, álcool gel 70º, que 

estará disponível no Local do Evento e na confirmação de sua Inscrição estar 

com sua temperatura marcando nível baixo/normal (sem febre). 

1.1 Equipes 

a. As Equipes serão responsáveis por seus Atletas e componentes diversos, não 

promovendo aglomeração. Estamos orientando para que cada Equipe traga 

apenas um mecânico e um dirigente.  

b. Assinatura pelos participantes do termo de compromisso com o protocolo e 

normas e conduta. 

2. Monitoramento e Condições de Saúde 

2.1 Todos os participantes deverão preencher o formulário de saúde, elaborado 

pela equipe médica da competição, e enviar o mesmo à organização com 

antecedência, para que o mesmo seja avaliado; 

2.2 Haverá controle de acesso ao local, com credenciamento de todos os que 

forem adentrar a praça desportiva/parque de manutenção ou apoio; 

2.3 Todos os profissionais envolvidos com a prova, deverão tomar os cuidados 

necessários para contribuir com a prevenção da Pandemia do Covid 19. A 

temperatura corporal também será aferida a todo momento, de acordo com as 

necessidades no Evento, através de termômetro infravermelho, e/ou toda vez 

que o participante adentrar ou sair do espaço. Aquele cuja temperatura seja 

superior a 37,5ºC, passará por avaliação médica e não poderá adentrar a praça; 
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2.4 A equipe médica do evento manterá o registro das pessoas que 

apresentarem os sintomas da COVID-19 e comunicará as autoridades de saúde 

da Região. 

3. Distanciamento Social 

3.1 As atividades do Ciclismo somente poderão realizar-se das 08 horas às 15 

horas. 

3.2 A distanciamento entre as pessoas deverá ser respeitada, em pé ou sentados; 

3.3 Não serão permitidos formação de filas e/ou aglomerações, que não respeite 

as regras de distanciamento; 

3.4 Todos os atendimentos serão realizados de forma individual, evitando 

aglomeração próxima ao atendente; 

3.5 Toda e qualquer reunião, inclusive o briefing com atletas será realizada 

respeitando o distanciamento; 

3.6 Todos os atendimentos presenciais, na medida do possível, serão 

substituídos por vídeo conferência ou por meios eletrônicos, com documentos 

previamente produzidos e encaminhados por e-mail a todos os destinatários 

envolvidos; 

3.7 Monitoramento da efetividade das medidas de proteção e avaliação da 

adesão do todos os envolvidos, cabendo, a qualquer momento, mudança nas 

estratégias de implementação das medidas para torná-las mais efetivas. 

4. Higiene Pessoal 

4.1 Disponibilizaremos álcool em gel 70%, durante todo o período das 

atividades, em todos os pontos estratégicos do local; 

4.2  Não recomendamos o compartilhamento de ferramentas entre a equipe de 

mecânicos; 

4.3 Haverá obrigatoriedade de manter higienizados todos os 

equipamentos/ferramentas, capacetes ou qualquer outro equipamento que 

possua painel eletrônico de contato físico. 

4.4  É obrigatório o uso de máscara que cubra a boca e o nariz, por todos os 

envolvidos com as atividades enquanto estiverem dentro da praça desportiva, 

sob pena de retirada do local, face ao descumprimento. 
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5. Alimentação 

5.1 – Está proibida a montagem de cozinhas, por parte dos participantes da 

competição. 

5.2 – Está proibida a montagem de refeitórios que gerem aglomeração, por parte 

das equipes e participantes da competição. 

5.3 – A alimentação dos profissionais envolvidos com a etapa deverá ser 

fornecida por empresa habilitadas em serviços Food Truck, com utensílios 

descartáveis e esterilizados. 

A Organização 

 

_____________________________________ 

Loks Promo Eventos 

CNPJ Nº 28.833.222/0001-04 

 


