PROVA DE CRITÉRIUM POR PONTOS

REGULAMENTO
1- A PROVA
A Prova Ciclística CRITÉRIUM POR PONTOS – SHIMANO FEST é um evento competitivo e
participativo, do qual possui um critério particular de realização e um Regulamento próprio,
aberto ao público praticante de ciclismo e CICLISTAS convidados. Será realizada em etapa ÚNICA,
em circuito de perímetro entre 3.200 metros por volta, no dia 17 de Setembro de 2017, na cidade
de São Paulo, na Av. Lineu de Paula Machado – em frente ao Jockey Club.
Poderão participar deste evento os CICLISTAS FEDERADOS e NÃO FEDERADOS que estiverem
aptos física e tecnicamente e que se enquadrarem nas categorias Pró Masculino, Pró Feminino,
Open Speed Masculino e Feminino.
a. As largadas estão previstas para os horários abaixo relacionados, a serem confirmados na
Entrega do Kit, conforme a CATEGORIA do CICLISTA:
OPEN SPEED MASCULINO FEDERADO E NÃO FEDERADO - Acima de 18 anos
30 minutos de competição – percurso de 3,2 km
Largada aproximadamente e estimada para as 7h00min
Número máximo de inscritos = 250 CICLISTAS
Bicicleta Speed.
OPEN SPEED FEMININO FEDERADO E NÃO FEDERADO - Acima de 18 anos
30 minutos de competição – percurso de 3,2 km
Largada aproximadamente e estimada para as 7h45min
Número máximo de inscritos = 250 CICLISTAS
Bicicleta Speed.
PRÓ FEMININO FEDERADO (Jr./Elite/Sub 23) - Acima de 17 anos
45min de competição – percurso de 3,2 km
Largada aproximadamente e estimada para as 08h30min
Número máximo de inscritos = 70 CICLISTAS
Bicicleta Speed.
PRÓ MASCULINO FEDERADO (Jr./Elite/Sub 23) - Acima de 17 anos
45 minutos – percurso de 3,2 km
Largada aproximadamente e estimada para as 09h30min
Número máximo de inscritos = 250 CICLISTAS
Bicicleta Speed
b. Os CICLISTAS deverão estar à disposição da ORGANIZAÇÃO 01 (uma) hora antes do horário
PREVISTO para a largada, para eventual convocação antecipada.
c. Os horários são previstos para a distância programada, podendo sofrer variações de acordo
com o andamento de cada bateria.
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d. A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de
Largada para eventuais ajustes nos respectivos horários.

2- CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
a. O CICLISTA pode participar deste EVENTO desde que tenha 17 anos completos, inscrevendose nas seguintes CATEGORIAS:
- PRÓ MASCULINO FEDERADO (Jr./Elite/Sub 23) – até 250 participantes.
- PRÓ FEMININO FEDERADO (Jr./Elite/Sub 23) – até 250 participantes.
b. O CICLISTA pode participar deste EVENTO desde que tenha 18 anos completos, inscrevendose na seguinte CATEGORIA:
- OPEN SPEED (MASCULINO E FEMININO) FEDERADO E NÃO FEDERADO – até 250
participantes.
c. Serão aceitas as filiações de 2016 e 2017. Quem não for Federado poderá se filiar na
Federação de seu estado antes da inscrição.
2.1 Categoria - Pró Masculino Federado (Jr./Elite/Sub 23):
a. A categoria Pró Masculino Federado será realizada por equipe e individual.
b. Equipes poderão participar com até 08 (oito) CICLISTAS, levando em consideração Jr.
Masculino, Elite e Sub 23. A Equipe pode ser composta por apenas atletas Elite/Sub23 e ou
pode contar com a participação de até 2 atletas Junior para compor a equipe.
c. Não será permitida a participação de equipe composta apenas por atletas da categoria
Junior.
d. A idade mínima para participação segue a tabela de idades e categorias da CBC.
e. As regras de participação desta modalidade são baseadas nos conceitos de prova UCI/CBC e
suas respectivas federações e também seguem as características específicas deste EVENTO.
2.2 Categoria – Pró Feminino Federado (Jr./Elite/Sub 23)
a. A categoria Pró Feminino Federado será realizada por equipe e individual. A idade mínima
para participação é de 17 anos completos e segue a tabela de idades e categorias da CBC.
b. Não será permitida a participação de equipe composta apenas por atletas da categoria
Junior.
c. A idade mínima para participação segue a tabela de idades e categorias da CBC.
d. As regras de participação desta modalidade são baseadas nos conceitos de prova UCI/CBC e
suas respectivas federações e também seguem as características específicas deste EVENTO.
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2.3 Categoria - Open Speed (Masculino) Federado e Não Federado
a. A categoria Open Speed (Masculino) Federado e Não Federado será realizada
individualmente. A idade mínima para participar desta categoria é de 18 anos completos.
b. Esta categoria é composta por atletas que competem nas categorias:
- Sub 30, Universitários, Sênior A e B, Máster A, B, C e D. E atletas Não Federados com
idade a partir de 18 anos.
c. É exigida a utilização de bicicletas da modalidade Speed, que tem como principais
características as rodas aro 700 e o guidão Drop.
d. Não é permitido o uso de Guidão Clip na bicicleta, rodas e acessórios não homologados pela
UCI.
e. Classificação única.

2.4 Categoria - Open Speed (Feminino) Federado e Não Federado
a. A categoria Open Speed (Feminino) Federado e Não Federado será realizada
individualmente. A idade mínima para participar desta categoria é de 18 anos completos.
b. Esta categoria é composta por atletas que competem nas categorias abaixo:
- Feminino Máster (federado) e atletas Não Federados com idade a partir de 18 anos.
c. É exigida a utilização de bicicletas da modalidade Speed, que tem como principais
características as rodas aro 700 e o guidão Drop.
d. Não é permitido o uso de Guidão Clip na bicicleta, rodas e acessórios não homologados pela
UCI.
e. Classificação única.
3- REGRAS GERAIS DO EVENTO
a. Ao participar deste EVENTO, o CICLISTA assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de
transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.
b. Ao participar deste EVENTO, o CICLISTA cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação,
promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
c. Haverá, para atendimento emergencial aos CICLISTAS, um serviço de apoio médico com
ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do
atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de qualquer outra
necessidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO
não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o CICLISTA venha a ter durante ou
após a prova.
d. O CICLISTA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de
atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre
outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as
consequências desta decisão.
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e. A segurança do EVENTO receberá apoio dos Órgãos competentes e haverá monitores para a
orientação aos CICLISTAS.
f. Serão colocados à disposição dos CICLISTAS inscritos, Sanitários na região da LARGADA e
CHEGADA.
g. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES,
APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou
acessórios utilizados pelos CICLISTAS no EVENTO, independente de qual for o motivo, nem
por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os CICLISTAS venham a sofrer
durante a participação do EVENTO.
h. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio
para todos os CICLISTAS.
i. Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido pular as
grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da LARGADA ou em
qualquer outro momento, sob qualquer pretexto.
j. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E
REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo CICLISTA
inscrito no EVENTO sejam ao patrimônio público, a terceiros ou outros CICLISTAS, sendo
esses de única e exclusiva responsabilidade do autor.
k. Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRAOFICIAL da competição deverá ser feita, por
escrito, à ORGANIZAÇÃO, em até 30 dias após a primeira publicação do resultado no site do
EVENTO.
l. Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
m. Todo CICLISTA tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar (impresso,
quando for o caso, ou eletronicamente) à ORGANIZAÇÃO a Ficha de Inscrição do EVENTO.
n. O CICLISTA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, conhecendo
os riscos, grau de dificuldade, ineditismo, opção e formato da competição, percurso, metas e
ou obstáculos, local, período e condições climáticas em que o mesmo será realizado,
isentando de qualquer responsabilidade a ORGANIZAÇÃO, PATROCINADORES E
REALIZADORES, em meu nome e de meus sucessores.
o. Ao se inscrever no EVENTO, o CICLISTA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo
possibilidade de transferência desta inscrição, para outro CICLISTA. Caso o inscrito solicite seu
reembolso de inscrição o mesmo só poderá ser solicitado até 7 (sete) dias da realização da
inscrição. Considerando-se inscrição realizada a inscrição paga e creditada a favor da
ORGANIZADORA.
p. Ao se inscrever no EVENTO, o CICLISTA disponibiliza seus dados e autoriza aos
ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS, para que a
qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro
fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
q. É obrigatório o uso do NÚMERO DE DORSO, sendo que qualquer dano a este implicará na
desclassificação do CICLISTA.
r. O posicionamento escolhido pelo CICLISTA nos locais de LARGADA, disponíveis no EVENTO,
previstos no REGULAMENTO é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
s. A ORGANIZAÇÃO enviará, quando entender necessário, o Informativo Técnico via e-mail dos
CICLISTAS CADASTRADOS.
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A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste REGULAMENTO com
fins técnicos organizacionais sem prévio aviso, incluindo a data e local do evento, sendo que o
participante concorda com essa cláusula isentando a mesma, seus parceiros, contratantes,
fornecedores e patrocinadores, de qualquer cobrança posterior a estas alterações referente a
qualquer despesa ou entendimento indenizatório que o participante entenda ter a seu favor.
4- KIT DE PARTICIPAÇÃO
a. Ao se inscrever no EVENTO e pagar a taxa de inscrição o CICLISTA está ativando sua
participação e acesso ao mesmo e uso da infraestrutura de apoio referente aos itens deste
regulamento.
b. O Kit de participação do EVENTO, vinculado a taxa de inscrição é composto de:
- 02 unidades de Número de Dorso de uso obrigatório
- 03 unidades de Números Adesivos de Capacete de uso obrigatório.
c. Além do Número de Dorso, o CICLISTA recebe como cortesia e sem vínculo à taxa de inscrição:
- Medalha de participação
d. Não estão incluídos no kit de participação para os CICLISTAS devidamente inscritos mesmo que
disponíveis para uso nas áreas compostas pelos itens 2, 3 e 4 deste REGULAMENTO, como
obrigatoriedade de fornecimento por parte da ORGANIZAÇÃO e/ou contratação de prestação
de serviços por parte do CICLISTA os seguintes itens:
- Troféus
- Brindes e acessórios
- Outros
e. Os serviços e materiais constantes do item 4.3 poderão ser fornecidos pela ORGANIZAÇÃO,
PARCEIROS, COMITÊ ORGANIZADOR ou PATROCINADORES como mera liberalidade e/ou
cortesia aos CICLISTAS deste EVENTO sem obrigatoriedade e/ou padrão com comparativos de
mercado.
f. Caso seja oferecido pela ORGANIZAÇÃO o serviço de empréstimo do CHIP RETORNÁVEL (NÃO
DESCARTÁVEL) ou do “CHIP DESCARTÁVEL”, elaboração, fornecimento de resultados e/ou
divulgação e publicação dos mesmos, o participante fica ciente de que a responsabilidade do
correto uso do chip e instalação em seu corpo / vestuário é de sua exclusiva responsabilidade,
bem como a passagem no tapete de captação de dados instalado, pois se tratam de
equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda
de informações, ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e REALIZADORES do fornecimento dos
mesmos.
g. Poderá a ORGANIZAÇÃO receber e/ou solicitar informações aos CICLISTAS para que auxiliem
na correção de eventuais problemas no fornecimento dos RESULTADOS, sem tempo definido
e obrigatoriedade para estas correções dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
da data de realização do EVENTO.
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h. Poderá a ORGANIZAÇÃO a seu critério criar uma área para exibição de produtos de seus
PARCEIROS COMERCIAIS. Poderá a ORGANIZAÇÃO formar convênio com Entidades sem fins
lucrativos e com o objetivo de arrecadar recursos para programas sociais através da sessão do
espaço destinado a exibição de produtos dos seus PARCEIROS COMERCIAIS.

5- REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO.
a. A prova de Critério por Pontos será disputada em circuito de perímetro de 3200 metros, para
todas as categorias.
b. No início teremos 1 (uma) volta não pontuada; na 1ª passagem será avisado com sino ou apito
que na próxima passagem serão iniciadas as chegadas pontuadas, quando o 1 º colocado
receberá 2 (dois) pontos e o 2º colocado receberá 1 (um) ponto.
c. Se um ou mais ciclistas se destacarem do pelotão serão considerados os "ponteiros de prova"
e disputarão os pontos referentes a cada passagem.
d. O ciclista que alcançar o pelotão principal com a vantagem de 01 (uma) volta receberá 05
(cinco) pontos de bonificação; mas, estará em condições de igualdade com os demais atletas,
devendo disputar com o pelotão as chegadas (podendo inclusive ser eliminado).
e. O ciclista que perder volta (estando só ou em grupo) para o ponteiro será eliminado a critério
do árbitro até restarem na pista de competição 8 (oito) ciclistas. O árbitro irá determinar o
ponteiro da competição pela ordem de atletas destacados.
f. Ao final haverá 01 (uma) volta neutra, sem contagem de pontos, e será tocado o sino ou apito
indicando a última volta e chegada final, que terá a seguinte pontuação: 1º lugar - 8 pontos,
2º lugar - 7 pontos, 3º lugar - 6 pontos, 4º lugar - 5 pontos, 5º lugar - 4 pontos, 6º lugar - 3
pontos, 7º lugar - 2 pontos e 8º lugar - 1 ponto,
g. No momento em que houver somente 08 (oito) ciclistas na pista e ocorrer um acidente que
impossibilite a continuidade de alguns atletas sem pontuação a classificação seguirá a seguinte
ordem:
1 - Ficarão empatados na mesma posição.
2 - Para efeito de pontuação, somam-se os pontos em disputa e divide-se pelo número de
ciclistas envolvidos. O resultado da divisão, em números inteiros, sem arredondamento, será
atribuído aos ciclistas empatados (desistentes).
h. A classificação final será definida pela somatória de pontos acumulados pelo ciclista durante
as chegadas, sendo vencedor aquele que obtiver o maior número de pontos.
i. Em caso de empate entre 02 (dois) ou mais ciclistas o desempate se dará obedecendo ao
seguinte critério:
1 - Será considerado o maior número de primeiros lugares nas passagens;
2 - Persistindo o empate considera-se o maior número de segundos lugares.
j. Persistindo ainda o empate considera-se a colocação na chegada final;
k. É terminantemente proibido um ciclista empurrar outro, mesmo que ambos pertençam à
mesma equipe, sob pena de desclassificação de ambos;
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l. Não é permitido o uso de Guidão Clip na bicicleta, rodas e acessórios não homologados
pela UCI.
m. Esta prova será disputada com qualquer condição climática;
n. Caso haja um acidente, que envolva operação que coloque em risco a segurança dos atletas
será acionado a bandeira vermelha interditando o circuito. Durante a interdição as voltas serão
neutras, sem pontuação, até que haja liberação do circuito.
o. A sinalização de liberação será dada pelo comissário indicando o reinício das chegadas
pontuadas na próxima passagem.
p. Não haverá voltas neutras em caso de queda, quebra ou furo de pneu.
q. Será permitido o abastecimento liquido e sólido, exceto durante a volta neutra inicial, a volta
neutra que antecede a chegada e volta final.
r. Classificação Única.
6- ESPECIFICAÇÕES DAS BICICLETAS E EQUIPAMENTOS.
a. É obrigatório o uso de capacete sempre que o/a competidor (a) estiver no circuito.
b. Todos os componentes da bicicleta devem estar em boas condições (faça uma revisão da sua
bike antes da corrida).
c. Proibido o uso de fones de ouvido.
d. Durante a prova, é obrigatório o uso do numeral fornecido.

7- INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS.
As inscrições para a CRITÉRIUM ROAD – SHIMANO FEST serão feitas via internet através do site
ativo.com e no dia do evento até MEIA HORA antes da largada da respectiva bateria de
participação e ou quando atingir o número máximo de inscritos por categoria.
a. As inscrições para as categorias custarão à partir de R$ 80,00 (OITENTA REAIS), de acordo co
os lotes disponíveis, até 31 de Agosto de 2017, através do site:
www.shimanofest.com.br/bike-competition
b. R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) no dia 16 de Setembro de 2017 e no dia do evento 17 de
Setembro de 2017 até UMA HORA antes da largada da respectiva bateria de participação.
c. Após o encerramento das inscrições por meio eletrônicos ou físicos, não é possível gerar ou
imprimir uma nova via de boleto.
d. A inscrição só se torna efetiva mediante a consequente confirmação de pagamento.
e. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda
adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de necessidades/
disponibilidades técnicas/ estruturais sem prévio aviso.
f. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender as inscrições, caso o número vagas
designadas para a respectiva categoria seja atingido mesmo que seja antes da data do
evento.
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8- FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO
a. Pela internet, no site www.shimanofest.com.br/bike-competition até 31 de Agosto de 2017,
podendo ser PRORROGADA ou ENCERRADA com antecedência, a critério da ORGANIZAÇÃO.
b. Inscrições no dia 16 e 17 de Setembro serão da seguinte forma:
b.1 – Pagamento APENAS em dinheiro,
b.2 – Obrigatório apresentar documento com foto e identificação de filiação a federação
correspondente do seu estado e ou carteirinha CBC, para categoria federado.
9- PROCEDIMENTOS PARA AS INSCRIÇÕES
a. Preencha corretamente e por completo sua ficha eletrônica de inscrição disponível no site do
evento www.shimanofest.com.br/bike-competition
b. Selecione a forma de pagamento.
c. Em caso de BOLETO BANCÁRIO, efetue o pagamento conforme o indicado no Boleto (sob
nenhuma circunstância serão aceitos como válidos Boletos pagos com data superior à data
de encerramento das inscrições).
O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da efetivação do
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, não da data de preenchimento da inscrição.
d. Não serão aceitos pagamentos por CAIXA EXPRESSO e depósitos sem prévia solicitação por
parte da ORGANIZAÇÃO.
e. O COMPROVANTE DE PAGAMENTO é um documento único, não tendo a ORGANIZAÇÃO cópia
do mesmo.
10- RETIRADA DO KIT
10.1 A entrega do KIT de participação – A Definir. Informações em breve.
a. Quando da retirada KIT o CICLISTA deverá conferir seus dados pessoais.
b. Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do KIT
c. Os números dorsais deverão ser fixados nos bolsos ca camisa do atleta com um espaço de 3
(três) centímetros entre os mesmos. NÃO É PERMITIDO DOBRAR OU CORTAR O NÚMERO
DE DORSO.
d. Os números de capacete são adesivos e deverão ser colocados nas laterais do capacete do
CICLISTA
10.2 Para o CICLISTA retirar o Kit de participação é necessário:
a. Inscrição paga através de BOLETO BANCÁRIO:
- Documento de Identidade com foto original (RG ou Carteira de Motorista);
- COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou BOLETO BANCÁRIO.
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11- CLASSIFICAÇÃO
a. A Prova Ciclística SHIMANO FEST CRITÉRIUM ROAD, é um evento competitivo e
participativo, aberto ao público praticante de ciclismo e CICLISTAS convidados.
b. A SHIMANO FEST CRITÉRIUM ROAD tem um critério particular de realização e um
Regulamento próprio, obedecerá aos critérios de pontuações dos órgãos que regem a
modalidade FPC, CBC e UCI.
c. Será oferecido resultado por ordem de chegada e pontuação associada à posição que a
CICLISTA cruzar a linha de chegada mais a somatória de pontos durante as chegadas
intermediárias.
d. Para todas as categorias serão premiados os CICLISTAS de 1º ao 5º Lugar.
e. A cronometragem será feia eletronicamente através de Photo-Finish e manualmente através
de árbitros. As decisões dos árbitros e diretores da prova são soberanas em qualquer
instante.
f. A classificação dos CICLISTAS no EVENTO se estabelecerá sempre segundo a ordem de
passagem pela linha de CHEGADA.
g. Em caso de queda, furo, ou acidente devidamente constatado dentro dos últimos 300m, os
CICLISTAS em questão, receberão o mesmo tempo atribuído ao grupo onde estavam antes
do acidente. Seu posicionamento será de acordo com sua passagem pela linha de CHEGADA.
h. Caso o CICLISTA não tenha condições de terminar o EVENTO e tenha que ser conduzido a um
hospital, este será posicionado em último lugar com o tempo do grupo onde estava no
momento da queda.
i. O CICLISTA que tiver diferença de 01 (hum) minuto ou diferença detectada pelo comissário
que apresente risco ao pelotão principal e ou ao andamento do evento, será eliminado da
competição na Zona de Corte e ou na linha de chegada e será incluído na classificação final.
Isto valerá para todas as categorias.
j. Os casos de desempate serão resolvidos com base no regulamento dos órgãos que regem a
modalidade FPC, CBC e UCI.
k. As reclamações somente serão aceitas por escrito através do Delegado Técnico da Equipe até
30 minutos após a divulgação dos resultados e 60 (sessenta) minutos após a entrega do
boletim oficial.
l. Não serão aceitas reclamações coletivas, ou seja, por mais de uma pessoa interessada.
m. As decisões do júri são inapeláveis e dalas não caberão recursos.
n. A classificação será publicada no site do EVENTO no informe RESULTADOS:
www.shimanofest.com.br/bike-competition
12- PREMIAÇÃO
a. Todo CICLISTA que completar o EVENTO dentro do tempo máximo previsto receberá uma
medalha de participação.
b. Os resultados extraoficiais serão divulgados a parir de 72 h após o término do EVENTO, no
site oficial do mesmo www.shimanofest.com.br/bike-competition
c. Na data da realização do EVENTO, somente receberão as premiações (troféus) a que delas
fizerem jus (de forma extraoficial) os 5 PRIMEIROS CICLISTAS classificados das CATEGORIAS:
- PRÓ FEMININO FEDERADO (Jr./Elite/Sub 23)
- PRÓ MASCULINO FEDERADO (Jr./Elite/Sub 23)
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- OPEN SPEED MASCULINO FEDERADO E NÃO FEDERADOS
- OPEN SPEED FEMININO FEDERADO E NÃO FEDERADOS
12.1 Premiações da Classificação para os Ciclistas da categoria PRÓ MASCULINO FEDERADO
(Jr./Elite/Sub 23).
a. Os CICLISTAS da categoria PRÓ MASCULINO FEDERADO (Jr./Elite/Sub 23) com colocação
entre 1º e 5º lugares, um troféu ou medalha especial receberão uma premiação de incentivo
por objetivo atingido conforme tabela abaixo:
Masculino

Valor

1º Lugar

R$ 1.500,00

2º Lugar

R$ 900,00

3º Lugar

R$ 500,00

4º Lugar

R$ 300,00

5º Lugar

R$ 200,00

Total

R$ 3.400,00

Obs. Só receberá a bonificação em espécie o atleta que comparecer no cerimonial de
premiação.
12.2 Premiações da Classificação para os Ciclistas da categoria PRÓ FEMININO
FEDERADO (Jr./Elite/Sub 23)
a. Os CICLISTAS da categoria PRÓ FEMININO FEDERADO (Jr./Elite/Sub 23) com colocação entre
1º e 5º lugares, um troféu ou medalha especial receberão uma premiação de incentivo por
objetivo atingido conforme tabela abaixo:
Feminino

Valor

1º Lugar

R$ 1.500,00

2º Lugar

R$ 900,00

3º Lugar

R$ 500,00

4º Lugar

R$ 300,00

5º Lugar

R$ 200,00

Total

R$ 3.400,00

Obs. Só receberá a bonificação em espécie o atleta que comparecer no cerimonial de
premiação.
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12.3 Regras de Premiação.
a. Não haverá entrega de troféus, nem envio posterior pelo correio, para nenhuma das
categorias acima descritas.
b. Todos os CICLISTAS, que tiverem seus nomes chamados para a premiação, deverão
encaminhar-se imediatamente à área de entrega das premiações para a entrega das mesmas.
c. Quando houver qualquer tipo de PREMIAÇÃO em dinheiro, veículos, motos ou bens de
consumo ou de incentivo por objetivo atingido os valores apresentados referem-se ao total
do desembolso a ser efetuado pela ORGANIZADORA cabendo a cada CICLISTA ganhador o
pagamento dos tributos, impostos, encargos, documentação e transferência.
d. As premiações de incentivo por objetivo atingido (incluindo-se troféus, medalhas especiais
ou qualquer outro tipo de premiação em dinheiro, veículos, motos ou bens de consumo),
serão entregues SOMENTE para o CICLISTA.
e. As premiações de incentivo por objetivo atingido serão entregues através de conta corrente
ou poupança no nome do CICLISTA ou PROCURADOR, aos CICLISTAS a que delas fizerem jus
após a divulgação pela ORGANIZAÇÃO do resultado oficial do EVENTO. Para receber o
pagamento da PREMIAÇÃO, o CICLISTA deverá obedecer aos critérios exigidos pela
ORGANIZAÇÃO (formulário de premiação assinada com RG E CPF). O pagamento ocorrerá em
até 30 (Trinta dias) após a data de realização do evento e ou após qualquer recurso a ser
julgado pelo STJD. As premiações poderão ser pagas em parcelas de valores e datas
diferenciados na conta do beneficiado.
f. Em caso de premiação em dinheiro, a mesma será depositada na conta corrente ou
poupança do CICLISTA, informada a ORGANIZAÇÃO, através do Documento de Solicitação de
Pagamento que o CICLISTA receberá após o cerimonial de premiação junto a tenda de
inscrição à um responsável designado pela ORGANIZAÇÃO.
g. O prazo para o recebimento da premiação em dinheiro é de (30) dias após a divulgação dos
Resultados Oficiais do EVENTO pela ORGANIZAÇÃO.
h. Para premiações de troféus ou medalhas, as mesmas serão entregues para o CICLISTA
somente no dia do EVENTO.
i. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de premiação que será
divulgada no site do EVENTO.
12.4 - Premiações da Classificação para os Ciclistas das categorias OPEN SPEED MASCULINO
FEDERADO E NÃO FEDERADO E OPEN SPEED FEMININO FEDERADO E NÃO FEDERADO.
a. Os ciclistas das categorias OPEN SPEED MASCULINO FEDERADO E NÃO FEDERADO E OPEN
SPEED FEMININO FEDERADO E NÃO FEDERADO com colocação entre 1º e 5º lugares
receberão um troféu ou medalha especial.
13- CONSIDERAÇÕES FINAIS
a. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou participação
especial.
b. Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Organização Técnica.
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c. O telefone e email para atendimento a ATLETAS da ORGANIZAÇÃO é (11) 9 8180 1250
julio.sportconsult@gmail.com . Neste telefone somente serão atendidos problemas
relacionados a cadastro (RG, CPF e/ou senha). O horário de atendimento de segunda a sexta
(exceto feriados) das 09h00min às 17h00min.
d. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou
alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente, sendo certo que, neste caso, na data da
estipulada para a retirada do KIT, o ATLETA poderá optar pela participação, ou não, no
EVENTO.
e. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão
ORGANIZADORA e/ ou pelos ORGANIZADORES / REALIZADORES de forma soberana, não
cabendo recurso a estas decisões.

Júlio Alves
Diretor Técnico
SPORT CONSULT
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