
1ª Copa Municipal de Ciclismo de Estrada  

REGULAMENTO PARTICULAR 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO  

Art. 1º- Este regulamento é o conjunto das disposições que regem a 1º Copa Municipal de 

Ciclismo de Estrada da Secretaria Municipal de Esportes do município de Paracatu. 

§ 1º Na ausência de item especifico para um determinado assunto neste regulamento, a 

organização considera como referência para decisões técnicas ou desportivas os regulamentos 

da (UCI) União Ciclística Internacional, (CBC) Confederação Brasileira de  

Ciclismo e da (FMC) Federação Mineira De Ciclismo.  

 

Art. 2°- É uma competição disputada anualmente nos naipes masculino e feminino, dentro do 

período previsto no calendário de eventos esportivos municipal. 

 

Art. 3°- A 1º Copa Municipal de Ciclismo de Estrada – Paracatu-MG é uma competição de caráter 

nacional, válida pelo ranking nacional na classe 5 e estadual 2023 de ciclismo de estrada.  

 

CAPITULO II -  

 DOS OBJETIVOS  

Art. 4º- Possibilitar a prática desportiva em alto rendimento, valorizando o ciclismo profissional. 

Art. 5º- Utilizar o ciclismo como instrumento de formação cidadã e inclusão social.  

Art. 6º- Divulgar, incentivar e conscientizar sobre a importância da prática da atividade física, por 

meio da modalidade de ciclismo, além de oportunizar o surgimento de novos talentos esportivos. 

 

RESPONSABILIDADES 

Os promotores, não assumem responsabilidades diretas ou indiretas, por danos sofridos por 

pessoas ou maquinas, ou por elas provocadas, entre si ou terceiros durante as provas, menores 

de idade só poderá participar mediante apresentação de termos de compromisso assinado pelos 

pais ou responsáveis. 

Todos os participantes atletas, técnicos, mecânicos e convidados em geral tomarão 

conhecimento deste regulamento, de acordo com as normas nacionais e ao aceitar a sua 

inclusão, assumindo o compromisso de respeitá-lo bem como acatar as autoridades da prova e 

suas decisões submetendo-se as sanções e penalidades, durante o desenrolar da prova. 

AVISO: Todos os atletas estarão sujeitos ao exame antidoping sem aviso prévio. 

 

 



 

 CAPITULO III –  

DO LOCAL E DATA 

 Art. 7º- A data e local da realização do evento: 

Local da prova: Rodovia LMG – 690 (estrada do entre ribeiros) – Paracatu - MG 

Data: 26/03/2023 

Horário da largada: 8:00  

A largada será dada rigorosamente no horário. 

O encerramento de assinatura de sumula será 30 minutos antes da largada. 

 

Entrega de KITS: 25/03/2022 – 14:00 ás 18:00  

Prefeitura Municipal de Paracatu - Rua da Contagem - 2045 – Paracatuzinho  

 

Observação: o chip deverá ser colocado corretamente no guidão da bicicleta, conforme imagem 

ilustrativa que irá junto do kit do atleta. A devolução do chip ao fim da prova, ou se o atleta 

abandonar a mesma, é obrigatória. A perda ou não devolução acarretará uma multa de R$ 50 

(cinquenta reais) por chip não devolvido. 

 

CAPITULO IV 

DO PERCURSO  

Art. 8° – 78 KM / 900+ (sendo 3 voltas de 26 KM)   

§ 1º Todo o percurso será feito na LMG – 690 

§ 2º Terá um ponto de abastecimento com água no percurso 

 

CAPÍTULO V –  

DAS INSCRIÇÕES  

Art. 9º- Poderão participar da 1º Copa Municipal de Ciclismo de Estrada todos os atletas 

brasileiros ou residentes no Brasil. 

Art. 10º- As inscrições serão realizadas no período de 13/02/2023 a 23/03/2023.  

§ 1º - As inscrições serão realizadas através do link https://seuesporte.app/copa-municipal-

paracatu e terá o custo de R$ 11,90 por atleta. Ao preencher os formulários, a inscrição será 

listada como pendente, e será confirmada apenas após o pagamento do boleto.  

§ 2º O valor de inscrição é destinado ao pagamento do seguro do atleta, taxa da federação 

mineira de ciclismo e taxa do site. 

§ 3º O atleta tem a opção de pagar via PIX, usando o QR Code que se encontra no boleto. O 

prazo para confirmação de pagamento é de até 2 dias úteis.  

§ 4º - NÃO serão realizadas inscrições no dia da competição, sob nenhuma hipótese. 

https://seuesporte.app/copa-municipal-paracatu
https://seuesporte.app/copa-municipal-paracatu


§ 5º - As inscrições estão limitadas a 200 vagas. Apenas após o pagamento da inscrição é que 

o atleta estará com sua inscrição confirmada.  

 

CAPÍTULO VI–  

DAS CATEGORIAS  

Art.11º- As categorias dos ciclistas serão determinadas pelo ano de nascimento do atleta.  

§ 1º - Para a participação das categorias oficiais todos os atletas devem estar federados. 

§ 2º - A única categoria que permitirá a participação de atletas NÃO federados é a OPEN 

MASCULINA e FEMININA.   

CATEGORIAS MASCULINAS FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO 

ELITE MASCULINA – 19 ANOS E ACIMA - NASC. 2004 E ANOS ANTERIORES  

JUNIOR 17 A 18 ANOS - NASC. 2006 A 2005  

OPEN MASCULINO 17 ANOS E ACIMA -  NASC. 2006 E ANOS ANTERIORES 

SUB-30 MASCULINO 23 A 29 ANOS - NASC. 2000 A 1994 

MASTER A1 30 A 34 ANOS - NASC. 1993 A 1989 

MASTER A2 35 A 39 ANOS - NASC. 1988 A 1984 

MASTER B1 40 A 44 ANOS - NASC. 1983 A 1979 

MASTER B2 45 A 49 ANOS - NASC. 1978 A 1974 

MASTER C1 50 A 54 ANOS - NASC. 1973 A 1969 

MASTER C2 55 ANOS E ACIMA - NASC. 1968 E ANOS ANTERIORES 

CATEGORIAS FEMININAS FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO 

ELITE FEMININA – 19 ANOS E ACIMA - NASC. 2004 E ANOS ANTERIORES  

OPEN FEMININA 17 ANOS E ACIMA -  NASC. 2006 E ANOS ANTERIORES  

MASTER A FEM. 30 A 39 ANOS  - NASC. 1993 A 1984 

MASTER B FEM. 40 ANOS E ACIMA  - NASC. 1983 E ANOS ANTERIORES 

 

ATENÇÃO: Para a definição de categoria deverá ser considerado apenas o ano de nascimento 

do atleta ou a sua idade em 31 de Dezembro de 2023.  

Os atletas inscritos em categoria errada serão remanejados para uma categoria de faixa etária 

equivalente sem comunicação prévia.  

Atleta que participar da prova em categoria que não seja a sua de filiação será desclassificado. 

 

CAPÍTULO VII –  

DAS PREMIAÇÕES  



Art.12º-  Distribuição das premiações  

CATEGORIA ELITE MASCULINA  

- 1º Colocado – R$ 1.500,00 + TROFÉU  

- 2º Colocado – R$ 1.000,00 + TROFÉU 

- 3º Colocado – R$ 700,00 + TROFÉU 

- 4º Colocado – R$ 500,00 + TROFÉU  

- 5º Colocado – R$ 300,00 + TROFÉU  

Total: R$ 4.000,00  

 

CATEGORIA ELITE FEMININA  

- 1º Colocado – R$ 1.500,00 + TROFÉU  

- 2º Colocado – R$ 1.000,00 + TROFÉU 

- 3º Colocado – R$ 700,00 + TROFÉU 

- 4º Colocado – R$ 500,00 + TROFÉU  

- 5º Colocado – R$ 300,00 + TROFÉU  

Total: R$ 4.000,00  

 

CATEGORIAS MASCULINO 

JUNIOR, OPEN MASCULINO, SUB-30, MASTERA1, MASTER A2, MASTER B1, MASTER B2, 

MASTER C1, MASTER C2 

- 1º Colocado – TROFÉU  

- 2º Colocado – TROFÉU 

- 3º Colocado – TROFÉU 

- 4º Colocado – TROFÉU  

- 5º Colocado – TROFÉU  

CATEGORIAS FEMININO 

OPEN FEMININA, MASTER A FEMININO, MASTER B FEMININO 

- 1º Colocado – TROFÉU  

- 2º Colocado – TROFÉU 

- 3º Colocado – TROFÉU 

- 4º Colocado – TROFÉU  

- 5º Colocado – TROFÉU  

 

Art.13º - § 1º Apenas as categorias ELITE MASCULINA e ELITE FEMININA receberão 

premiação em dinheiro  

§ 2º Toda a premiação em dinheiro será efetuada em até 15 dias corridos após a realização da 

prova, sendo que no dia do evento será realizada uma premiação simbólica.  



§ 3º Para receber a premiação em dinheiro o vencedor deverá enviar para a Secretaria Municipal 

de Esportes o xerox dos dados da conta bancária nominal e documentos pessoais.  

§ 4º Os 5 (cinco) primeiros colocados de cada categoria receberão um troféu de premiação. 

§ 5º Todos atletas que concluírem a prova vão receber uma medalha de participação. 

CERIMONIA PROTOCOLAR  

Os ciclistas estão obrigado participar de todas as cerimônias protocolares que esteja, se 

relacionados com a classificação obtida, como entrega de prêmio e outros. 

Para participar da cerimônia protocolar, o atleta deverá estar com o uniforme de ciclismo, ou seja, 

camisa com manga, bermuda e calçado fechado. Não será permitido levar a bicicleta, crianças, 

animais e nem exibir banners. 

 

CAPÍTULO VIII –  

DAS REGRAS 

Art.14º- § 1º É de responsabilidade do atleta, estar devidamente preparado para o percurso da 

prova no qual se inscreveu. Isto significa, gozar de boa saúde de forma geral, bem como ter um 

nível mínimo aceitável de preparação física para a execução do percurso pretendido. 

§ 2º A inscrição no evento é livre e por isso se torna de única e exclusiva responsabilidade do 

atleta que nela se inscreveu, assim o ato de se inscrever não assegura nem cobre condições de 

saúde e responsabilidades relacionadas a mesma. 

§ 3º A Organização do evento recomenda veemente que todos os atletas inscritos na prova 

façam um controle “check up” médico prévio à corrida para assegurar sua tal aptidão para tal 

esforço.  

§ 4º Cada corredor deve ter conhecimento dos riscos da prática da atividade em questão no 

devido evento, a Organização disponibilizará serviços básicos de resgate e primeiros socorros 

pré-hospitalar a qualquer atleta que venha necessitar. 

§ 5º O Kit do atleta será composto do número de identificação para o uniforme e adesivos de 

identificação para o capacete.  

§ 6º As imagens obtidas na competição poderão ser utilizadas pela Organização, para fins de 

difusão e publicidade do evento e/ou de produtos associados ao mesmo. 

§ 7º Qualquer atitude e/ou comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão 

verbal ou de qualquer espécie são casos suscetíveis a advertência e/ou banimento do atleta em 

questão. Esta regra vale em todas as distâncias categorias, sejam com outros atletas, staffs, 

equipe médica ou membros da organização. 

§ 8ºO ciclista deve, para ser classificado terminar a corrida com suas próprias forças, sem a 

ajuda de ninguém, o ciclista pode cruzar a linha de chegada a pé, com a bicicleta sendo 

carregada ou empurrada. 



§ 9º Os casos omissos a esse regulamento, serão decididos pelo presidente do colégio de 

Comissários da prova de forma soberana, não cabendo recursos 

SOBRE A PROVA 

 Prova disputada em rodovia, ela transcorre em forma de pelotão e quem chegar primeiro 

no final do percurso é declarado o campeão. 

 Os abastecimentos, nas provas de estradas serão liberados 20 km após a largada e até 

20 km do fim da prova. Está proibido o uso de recipiente de vidro, sendo que o 

abastecimento é feito sempre lado direito da rodovia; 

 A bicicleta deve ser a clássica com aro 27, guidão curvo, pneus tubulares, clinchers ou 

similar que se enquadre dentro das especificações exigidas.  

 As rodas devem ter pelo menos 12 raios; os raios podem ser redondos, achatados ou 

ovais, desde que nenhuma dimensão de suas seções exceda 10 mm. É proibido o uso 

de protetor de nylon nas rodas. É proibido o uso de qualquer tipo de equipamento como 

carenagem e guidão clipe (alongador).  

 Não será permitido o uso de equipamento de contrarrelógio, nem o capacete específico.   

 É proibido o uso de rádio de comunicação ou outro meio de comunicação à distância com 
os corredores.  
 
*No dia da prova os fiscais irão analisar se será possível a prova possuir caravana. 

 

POSIÇÃO NA BICICLETA 

 Para ajudar a garantir a segurança de todos em uma corrida, os ciclistas precisam ter o 

controle total de suas bicicletas o tempo todo, ao mesmo tempo em que dão o exemplo 

para os ciclistas menos experientes. 

 Os pilotos devem observar a posição padrão conforme definido. Esta posição exige que 

os únicos pontos de apoio sejam os seguintes: os pés nos pedais, as mãos no guidão e 

sentado no selim. Não permitido sentado no tubo superior. Não é permitido inclinar-se 

para frente no guidão. Não é permitido inclinar-se para trás e a sela apoiando o peito. 

Sentado no tubo superior da bicicleta é proibido. Além disso, é proibido usar os 

antebraços como ponto de apoio no guidão.  

Punição: Primeiramente o atleta será advertido. Repetindo a irregularidade o mesmo será 

punido com CINCO (5) segundos a cada infração cometida, somados ao seu tempo na 

prova.   

RECURSOS 

A reclamação só serão aceitas se formulados por escrita mediante pagamento de R$150,00 que 

será desenvolvida caso a reclamação seja considerada procedente, sendo que não serão aceitas 

reclamações coletivas.  

Não caberá apelação contra a decisão do Comissário. 

 



 

 

UNIFORME 

Todo ciclista deverá usar capacete fechado, desde o início até o termino de cada corrida! 

Não será permitido o uso de calça, pernito, meias longas ou de compressão, qualquer material 

compressivo seja no joelho ou cotovelos, aparelhos eletrônicos, câmeras de vídeo, qualquer 

objeto que modifique o equipamento ou o uniforme! 

 

 

A organização. 

 

 


