Regulamento Oficial
GP Aniversário de Araucária de Ciclismo 2018
Evento ciclístico comemorativo ao Aniversario da Cidade de Araucária – Pr, organizado
pelo Projeto Pró Bike Brasil, com a finalidade de arrecadar fundos para sua equipe de
atletas denominada UpCiclo Race Team.

1 – Local Concentração:
1.1 – Araucária – Pr;
1.2 – Parque Cachoeira, Rua Ceara 65, Cachoeira, CEP 83701-400;
1.3 Circuito exato da prova será divulgado oportunamente em nossa fanpage www.facebook.com/probikebrasil/;
2 – Data e Horário:
2.2 – 18 de Fevereiro de 2018;
2.3 – 07:00h;
3 – Categorias:
1° - Masc/Speed: Elite Masculina;
2° - Fem/Speed: Elite Feminina;
3° - Masc/Speed: 19 – 29;
4° - Masc/Speed: 30 – 34;
5° - Masc/Speed: 35 – 39;
6° - Masc/Speed: 40 – 49;
7° - Masc/Speed: 50 +;
8° - Masc/Speed: 16 – 18;
9° - Fem/Speed: 16 – 34;
10° - Fem/Speed: 35 +;
11° - Masc/MTB: 16 – 39;
12° - Masc/MTB: 40 – 59;
13° - Masc/MTB: 60+;
14° - Fem/MTB: 16 - 34;
15° - Fem/MTB: 35 +;
16° - Masc/Fixa: 16+;
17° - Fem/Fixa: 16+;
18° - Kids: 13 – 15;
19° - Kids: 9 – 12;
20° - Kids: até 8;

3.1 – Cronograma:

Concentração: 06:00h

Azul = Duração - 50 min + 1 volta / Largada - 07:00h;
(Categorias 11° - 12° - 13° - 14° - 15°)
Verde = Duração - 1:00h + 1 volta / Largada - 08:00h;
(Categorias 5° - 6° - 7° - 9° - 10° - 18°)
Amarelo = Duração - 1:20h + 1 volta / Largada - 09:10h;
(Categorias 1° - 2° - 3° - 4°- 8°)
Vermelho = Duração - 20 min / Largada - 10:40h;
(Categorias 16°)
Cinza = Duração - 20 min / Largada - 11:10h;
(Categoria 19°)
Vermelho = Duração - 30 min / Largada - 11:40h;
(Categoria 17°)
Cinza = Duração - 10 min / Largada - 12:10h;
(Categorias 20°)

12:15h: Inicio das premiações;

3.2 – Categorias Elite:
- A partir de 16 anos masculino e feminino e total escolha do atleta;
3.3 – Categoria MTB:
- Permitido pneu slick, garfo rígido, aro 26/ 27,5 / 29;
- Proibido alterações nas caraterísticas básicas da bicicleta como guidão por
exemplo;
3.4 – Categoria FIXA:

- As bicicletas devem ter guidão DROP, pedais clip e sapatilha, cubos
específicos de fixas com seus pinhões devidamente fixados com lockring (contra
porca). Expressamente proibido utilização de freios, guidões chifre de boi,
guidão clip, roda livre e qualquer outra alteração que descaracterize uma
bicicleta fixa de velódramo tradicional;
3.5 – Categoria KIDS:
- Liberado qualquer tipo de bicicleta com freios e mantendo a característica
original da mesma, masculino e feminino juntos para uma grande brincadeira
que é andar de bicicleta;
3.6 – Categoria Speed:
- Dividida por idade sempre calculada pelo ano de nascimento;
3.7 – Atletas que desejam participar de mais de uma categoria devem solicitar
através de nova inscrição;
3.8 – As categorias 16°, 17°, 19° e 20° utilizarão o circuito interno do parque,
circuito este em formato oval de aproximadamente 450m;
3.9 – Todas as subdivisões de categoria são calculadas através do ano de
nascimento do atleta;
3.10 – As categorias 16°, 17°, 19° e 20° terão numero limitado de participantes
vislumbrando a segurança dos mesmos, assim que atingir o numero de 30
inscritos, enceraremos automaticamente as inscrições para a categoria
correspondente;
4 – Inscrição:
4.1 – Inscrições online através do site www.facebook.com/probikebrasil/ em
todas suas formas de pagamento.
4.2 – Inscrições presenciais em dinheiro nas lojas credenciadas a serem
divulgadas em nossa fanpage - www.facebook.com/probikebrasil/;
4.3 – Período de Inscrições:
- 1° Lote até 09/02/2018; (Online e presencial nas lojas credenciadas)
- Valor de R$65,00 + tx;
- Categorias KIDS valor de R$30,00 + tx;
- 2° Lote de 10/02/2018 até 16/02/2018; (Apenas pessoalmente nas lojas
credenciadas em dinheiro)

- Valor de R$100,00;
- Categorias KIDS valor de R$50,00;

4.4 - Idoso a partir de 60 anos de idade tem direito por lei á 50% de desconto no
valor da inscrição;
(Obrigatório apresentação de documento de identificação com foto na retirada
do kit)
4.5 – Inscrições intransferíveis, não realizaremos devoluções de valores pagos
por motivos de arrependimentos ou não poder participar do evento;
4.6 – Assessorias, Equipes e Grupos acima de 10 atletas podem realizar suas
inscrições com desconto de 10% através do nosso e-mail probikebr@hotmail.com;
5 – Kit Atleta p/ todos inscritos:
- Numero de Identificação;
- Medalha de Participação;
- Foto Gratuita;
- Seguro de Vida;
- Brindes de Patrocinadores;
5.1 – Retirada do kit será realizada no dia do evento até 30 minutos antes de
cada largada;
5.2 – Retirada do kit é pessoal e intrasferível;
5.3 – A retirada do kit e chip de cronometragem é de total responsabilidade do
atleta;
6 – Premiação:
6.1 – Medalhas de participação a todos;
6.2 – Troféu para os cinco primeiros de cada categoria;
7 – Equipamento e Segurança:
7.1 – Terminantemente proibido qualquer tipo de adaptação que descaracterize a
originalidade da bicicleta seja ela de qualquer categoria, fica á critério da
organização e arbitragem o direito de proibir a utilização de qualquer
equipamento que possa vir a trazer qualquer prejuízo ou dano a segurança dos
participantes do evento;
7.2 – Obrigatório o uso de capacete apropriado para ciclismo e afivelado;

7.3 – Será permitida a manutenção, troca de roda ou até mesmo troca de
bicicleta desde que seja mantida a mesma característica da mesma (Speed. MTB
ou Fixa), ficando delimitado um espaço de 100m antes e 100m depois da linha
de chegada, proibido qualquer tipo de auxilio ao atleta;
7.4 – Obrigatório uso de uniforme de ciclismo, bermuda e camiseta de ciclismo,
aconselhamos o uso de óculos e luvas de proteção;
8 – Arbitragem e Cronometragem:
8.1 – Evento devidamente regulamentado e credenciado pela Federação
Paranaense de Ciclismo, a mesma destinara a arbitragem adequada para
realização do evento;
8.2 – Cronometragem será eletrônica feita através de chip pessoal e intrasferível
e RETORNÁVEL;
8.3 – Disponibilizaremos no percurso fiscais de prova para garantir o transcorrer
adequado da mesma;
8.4 – O chip de cronometragem devera ser devolvido imediatamente após o
termino da prova no ato da entrega da medalha de participação, o não
cumprimento deste ato implicara em uma multa no valor de R$500,00 para o
atleta responsável;
8.5 – A organização poderá, se achar necessário, para melhor gerir e poder
manter o baixo valor da taxa de inscrição cancelar sem aviso prévio a utilização
de cronometragem eletrônica no evento, sem causar nenhum prejuízo ou dano ao
evento;
9 – Direito de Imagem:
9.1 – Ao inscrever-se neste evento o participante estará incondicionalmente
aceitando e concordando em ter sua imagem e nome divulgados em fotos,
filmes, rádios, jornais, revistas, internet (em todas as suas vertentes), televisão
ou qualquer outro meio de divulgação, para usos informativos, promocionais ou
publicitários relativos ao evento, sem acarretar absolutamente nenhum ônus aos
organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação;
10 – Gerais:
10.1 – Ao aceitar participar do evento o atleta assume a responsabilidade por seu
dados fornecidos e aceita totalmente o regulamento do mesmo, sendo
conhecedor do seu estado de saúde e assumindo seus riscos, despesas de
transporte, hospedagem, alimentação ou qualquer outra despesa que venha a ter
necessárias ou decorrentes da participação no evento, antes, durante e depois da
mesma;
10.2 – Não haverá reembolso, por parte dos organizadores, patrocinadores ou
apoiadores, de valores correspondentes a equipamentos e/ou assessórios

utilizados pelo participante no evento, independente de qual for o motivo, seja
extravio, furto, quebra ou varia e prejuízos que o participante venha a sofrer
antes, durante ou depois do evento;
10.3 – A organização não se responsabiliza por atos realizados pelos
participantes do evento, mesmo causando danos a terceiros, deixando assim a
responsabilidade para o autor dos fatos.
10.4 – Qualquer reclamação sobre resultados das provas devera ser feita por
escrito em no máximo 30 minutos após o termino da prova mediante o
pagamento da taxa de Duzentos Reais (R$200,00), este valor será devolvido
caso a reclamação seja acatada pela direção da prova;
10.5 – O/A Diretor de Prova tem total autonomia para decidir sobre o
andamento da prova, seja sobre cancelamento, diminuição, alteração, exclusão,
inclusão ou absolutamente tudo pertinente ao bom andamento e segurança da
prova;
10.6 – A organização da prova se põe no direito de fazer qualquer alteração e/ou
cancelamento referente a este evento, sempre que possível divulgando com
antecedência na fanpage do evento -https://www.facebook.com/probikebrasil/;
10.7 – Todo e qualquer informação será divulgada e todo participante tem o
dever
de
acompanhar
a
fanpage
oficial
do
evento
https://www.facebook.com/probikebrasil/;
10.8 – O atleta que não comparecer ao pódio será imediatamente desclassificado
e assim relocado as classificações subsequentes;
10.9 – O atleta retardatário não é obrigado a se retirar da prova, podendo assim
ir até o fim da sua bateria;
10.10 – Classificações com os resultados oficiais serão publicados em até 24h na
nossa fanpage - https://www.facebook.com/probikebrasil/;
10-11 – Os cinco primeiros de cada categoria serão premiados no termino do
evento;
10.12 – Menores de idade obrigatoriamente devera apresentar autorização por
escrito dos pais ou responsáveis juntamente com xerox dos documentos de
ambos para retirada do kit, oportunamente sera publicado um modelo desta
autorização em nossa fanpage - https://www.facebook.com/probikebrasil/;
11 – Organização e realização da Associação Esportiva do Litoral – AEL, CNPJ:
20.705.352/0001-50, idealizadora do projeto Pró Bike Brasil;
12 – Qualquer ato, informação, instrução e/ou situação que vier acontecer e não
estiver prescrita neste regulamento devera seguir os regulamentos dos órgãos
responsáveis pelo ciclismo, Federação Paranaense de Ciclismo (FPC),

Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e União Ciclística Internacional
(UCI), especificamente nesta sequencia;

Araucária, 01 de Janeiro de 2018.

