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GP DE CICLISMO
LINHA VERDE
1. REGULAMENTO PARTICULAR DA COMPETIÇÃO
Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da União Ciclística
Internacional - UCI, Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC e da Federação Mineira
de Ciclismo - FMC e o que dispuser este REGULAMENTO PARTICULAR. Para mais
detalhes, veja os regulamentos nestas entidades.
A organização é responsável por fazer cumprir as disposições deste regulamento e
justificar as alterações caso necessário. O organizador/realizador poderá suspender o
evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo, condições
extremas climáticas e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes.
Neste caso, a organização marcará outra data para realização da prova, e as
inscrições confirmadas serão válidas. Sob hipótese alguma o valor pago pela inscrição
será devolvido. A inscrição é pessoal e intransferível.
A organização poderá, a seu critério ou conforme orientação do Comissário da FMC
poderá incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente sem aviso prévio.

2. O EVENTO
NOME: GP DE CICLISMO LINHA VERDE -MG 2018
MODALIDADE: CICLISMO DE ESTRADA

PERCURSO CICLISMO ESTRADA:105 KM CATEGORIAS OPEN MASCULINO,
FEMININO, MASTER A, B.

PERCURSO CICLISMO ESTRADA REDUZIDO:70 KM CATEGORIAS INICIANTE
MASCULINO E FEMININO, OPEN FEMININO +40, INICIANTE MASCULINO E
FEMININO, MASTER C1 e C2)

ALTIMETRIA:1.650 METROS DE ASCENSÃO ACUMULADA

CONCENTRAÇÃO: CIDADE ADMINISTRATIVADE MINAS GERAIS.
CIDADE: BELO HORIZONTE/MG
DATADA PROVA: 30 de SETEMBRO de 2018 (Domingo)
HORÁRIO DA LARGADA: 08:00 horas
LARGADA/CHEGADA: CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÕES E ENTREGA DO CHIP E NUMERAL: de 06:30 às
07:40 horas.
TEMPO LIMITE DE PROVA: 04:00 horas
PREVISÃO DO RESULTADO DA PROVA: 12:20 horas

INÍCIO DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO: 12:40 horas
ENCERRAMENTO DO EVENTO: 14:00 horas
SUPERVISÃO TÉCNICA: FEDERAÇÃO MINEIRA DE CICLISMO (FMC)

PERCURSO DA PROVA - ALTIMETRIA 1.650 MTS.

3. CATEGORIAS
OPEN MASCULINO - 19 anos e acima (Nasc.1999 E ANOS ANTERIORES)
OPEN FEMININO - 19 a 39 anos (Nasc. 1999 a 1979)
MASTER A1: 30 a 34 anos - (Nasc.1988 a 1984)
MASTER A2: 35 a 39 anos - (Nasc. 1983 a 1979)
MASTER B1: 40 a 44 anos - (Nasc.1978 a 1974)
MASTER B2: 45 a 49 anos - (Nasc. 1973 a 1969)
MASTER C1: 50 a 54 anos - (Nasc.1968 a 1964)
MASTER C2: 55 anos acima - (Nasc.1963 e anos anteriores)
INICIANTE MASCULINO - 19 anos e acima (Nasc.1999 E ANOS ANTERIORES)
INICIANTE FEMININO - 19 anos e acima (Nasc.1999 E ANOS ANTERIORES)
FEMININO+40 ANOS ACIMA - 40 anos e acima (Nasc. 1978 e anos anteriores)
ITEM 1. Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de
antecedência (60 minutos antes da largada de cada prova, conforme programa), onde
serão dadas as instruções finais.

ITEM 2. É obrigatório o uso de chip e do kit de numerais do atleta na camisa, durante
toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que
não cumprirem este artigo. Qualquer mutilação dos números implicará na
desclassificação do atleta.
ITEM 3. A participação na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer
inscrição ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu
número, bicicleta para outra pessoa será automaticamente desclassificado. Os
organizadores não serão responsáveis por qualquer acidente ou dano que um ciclista
não inscrito venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da
organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos.
ITEM 4. A Bicicleta deverá ser a clássica com aro 27, guidão curvo, pneus tubulares,
clinchers ou similar que se enquadre dentro das especificações exigidas. Rodas com
no mínimo 16 raios. 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 equipamentos de contra- relógio e permitido o uso de bicicletas de
estrada com freios a disco.
ITEM 5.O uso de Rádio de comunicações ou outro meio de comunicações a distância
com os corredores está proibido.

4. INSCRIÇÕES E VALORES
LOJAS GREEN MAX BY PACHECO
CAMPOLINAS BIKE
LEONARDO(31)994049395 (whatsapp)
WWW.FMC.ORG.BR
VALOR DAS INSCRIÇÕES:
1º LOTE: R$95,00 até 20 de agosto
2º LOTE: R$100,00
- NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES APÓS O DIA 29 DE SETEMBRO OU NO DIA DO
EVENTO.

IMPORTANTE A ficha de inscrição que não estiver devidamente assinada e/ou não
apresentar os itens de preenchimento obrigatórios, não será aceitos.
- No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção
apresentada no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o participante aceitará
todos os termos do Regulamento e assume total responsabilidade por sua participação
no evento de acordo com o “Termo de responsabilidade” parte integrante deste
regulamento. (Menores de 18 anos somente com termo assinado pelo responsável)

5. PREMIAÇÃO







TROFÉU DO 1º AO 3º LUGAR/MEDALHA 4º e 5º LUGAR

CATEGORIAS INICINATES 1º AO 3º TROFÉU/4º AO 10º MEDALHA
CAMISA DE CAMPEÃO PARA O (1º LUGAR) DE TODAS
CATEGORIAS
META VOLANTE
1º CAMPEÃO GERAL

MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO: Serão entregues para todos os atletas.
SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO: Para a solenidade de premiação, será obrigatório
que o atleta esteja com uniforme de ciclismo. O atleta que estiver descalço, usando
sandálias ou chinelo, sem camisa, não será premiado e perderá o prêmio. O atleta que

não comparecer no pódio no momento da premiação, também perderá o prêmio. Não
será permitido se fazer representar.

6. KIT E NUMERAÇÃO DO ATLETA
- A entrega dos kits (numerais E Chip) de corrida acontecerá no domingo, dia 30 DE
SETEMBRO DE 2018, na CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS, a partir
das 06:30.
A cada competidor será fornecido número que deverá ser usado durante toda a
realização da prova, sendo pego pela organização sem o numeral será desclassificado
da prova.
- A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de
autorização especifica para este fim e cópia de documento de identificação do inscrito.
- Haverá uma súmula que deverá ser assinada durante a concentração, SOMENTE
pelo participante.
- No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o
número de participação.
- Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.

7. CONDUÇÃO DO ATLETA NO PERCURSO
Em alguns trechos do percurso da corrida poderá existir algum tipo de tráfego de
automóveis e/ou motos. Por isso é necessário que o atleta tenha atenção com o
trânsito e trafegue SOMENTE pela direita, respeitando as leis de trânsito.

8. APOIO E ABASTECIMENTO
Todos os corredores podem prestar entre si pequenas ajudas tais como cedência ou
troca de comida, bebidas, chaves ou acessórios. O impulso/empurrão é proibido, sob
pena de desclassificação da competição.
Haverá caravana para abastecimento e apoio mecânico, observando-se as seguintes
regras:

- Todos os veículos de apoio deverão ser identificados pela organização.
- Os veículos deverão respeitar as regras de trânsito nacionais, trafegando somente
pela mão de direção.
- Os apoiadores não podem lançar/arremessar nenhum objeto.
- Os veículos de apoio deverão se posicionar atrás da viatura do Comissário ou a
quem ele delegou essa
função. Deverão ser seguidas as instruções do Comissário, a fim de facilitar as
manobras.
- Em caso de fuga, nenhum veículo poderá intercalar-se entre os ciclistas em fuga e os
perseguidores, até que o Comissário determine que a distância seja segura.
- Nenhum veículo poderá ultrapassar os ciclistas nos últimos 10 km da prova.
- Os abastecimentos são proibidos em subidas e descidas.
- É expressamente proibida a aspersão (vácuo) a partir de veículos.
- Os ciclistas só poderão receber assistência do pessoal técnico nos veículos de apoio
- Independentemente de sua posição na prova, o apoio mecânico somente será
permitido na retaguarda de seu pelotão e em situação parada (é proibida a lubrificação
em movimento).
- É proibido posicionar-se ou ter pronto no exterior do veículo, materiais para o apoio.
- O apoio será exclusivo para o atleta vinculado àquele veículo.
- A organização irá fornecer água potável e frutas para cada atleta, na concentração
de largada e chegada e em local determinado e divulgado com antecedência.
- Haverá uma assistência neutra

- O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja
presente (carregada, arrastada ou empurrada) pelo próprio atleta. Um atleta separado
de sua bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso da prova.
- Todo equipamento que o atleta utilizar na prova poderá ser checado pela
organização momentos antes da largada e ter seu uso vetado caso seja considerado
impróprio ou de risco para a participação no evento.
- O atleta poderá ser penalizado se o mesmo ou sua equipe sujarem os locais de
parada ou o percurso da prova. É proibido aos corredores desfazer-se sem precaução
de alimentos, bolsas, roupa, etc., qualquer que seja o lugar. O ciclista não deve lançar
nada sobre a rua, deve aproximar-se da margem da via e depositar nela seu objeto, a
fim de garantir a segurança.

9. RESULTADO DA PROVA E RECURSO
.
Recursos serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do
resultado. Passado este prazo, o mesmo será homologado pela organização da prova
e divulgado como oficial.
Somente serão aceitos recursos por escrito e individual (pegar formulário na
secretaria), acompanhados de um depósito de R$ 150,00 (CEM REAIS) que deverá
ser realizado na secretaria do evento.
Os recursos serão julgados separadamente pelo Comissário do GP DE CICLISMO
LINHA VERDE 2018. Não serão aceitos recursos coletivos. Caso o recurso seja
julgado procedente, o depósito será devolvido ao atleta, caso contrário o dinheiro será
doado a uma instituição de caridade conforme indicação dos organizadores da prova.

10. SEGURO DO ATLETA
Todo atleta participante estará coberto por seguro de vida ACIDENTE PESSOAL. Para
acionar e receber o seguro o atleta deve seguir os passos exigidos pela
SEGURADORA. É muito importante que o atleta preencha corretamente todos os
campos da ficha de inscrição, pois através dela serão retirados os dados do seguro.

11. PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM
A competição poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. O atleta que tiver
alguma restrição ao uso de sua imagem deverá fazê-la por escrito antes da prova.
Caso contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de
uso, em qualquer data, sem qualquer compensação financeira.

12. OBRIGAÇÕES, PENALIZAÇÕES E RESPONSABILIDADES
É obrigatório o uso de capacete com a jugular ou presilha fechada;
Ao competir, todos os corredores têm que usar uma camisa com mangas e uma
bermuda. Entende-se por bermuda um calça curta que termina acima dos joelhos. As
camisas sem mangas são proibidas.
Não será permitido o uso de camisas de futebol ou qualquer outro esporte que não
seja a camisa de ciclismo.
Não será permitido, calças, meias longas ou de compressão (para qualquer dúvida,
não será permitido meias de futebol). As meias deverão estar até o meio da canela.
Não será permitido o uso de fones de ouvido durante a prova. O atleta que estiver
usando será desclassificado.
É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio
no percurso da prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado. Se o
atleta ou sua equipe de apoio sujar o percurso da corrida que esteja fora da área
liberada, poderá ser penalizado.
Será desclassificado o atleta que:
- Não estiver usando os equipamentos de segurança;
- Não estiver dentro dos padrões estabelecidos pela organização do evento;
- Fornecer informações falsas;
- Praticar manobras desleais com outro atleta;
- Tiver conduta antidesportiva mesmo não sendo no momento da prova;

- Pegar algum tipo de atalho por caminhos não permitidos, ou pegar carona com
alguém;
- Não possuir número de identificação durante a prova;
- Estar acompanhado por terceiros no percurso (inclusive animais de estimação);
- Dar ou receber manutenção fora do ponto oficial de apoio;
- Ser puxado ou empurrado por outro com o intuito de ajudar no seu desenvolvimento
durante a prova;
- Largar fora da área de largada
- Desrespeitar membros da organização;
- Tumultuar o trabalho da organização (desde a inscrição até a premiação);
- Não apresentar todos os comprovantes de passagem nos pontos de controle (PC) de
roteiro.
- No “sprint” final, desviar do caminho escolhido, pondo em perigo os colegas;
- For flagrado agarrado de alguma forma a um veículo (carro ou moto), mesmo que
através do recipiente de água;
- O apoio estiver debruçado fora do veículo ou transportando material fora do veículo.
É responsabilidade de cada atleta:
- Levar consigo toda a alimentação e bebida que for consumir durante a competição. O
ponto de apoio com água é apenas uma CORTESIA da organização do evento.
- Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente).
As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e
encaminhamento do acidentado para o hospital mais próximo. A partir daí termina a
responsabilidade dos organizadores. As despesas hospitalares correrão por conta do
acidentado.
- Zelar pela boa imagem do ciclismo em geral e pela preservação de tudo à sua volta.
RESPONSABILIDADES
A organização do GP DE CICLISMO LINHA VERDE 2018, os promotores e
patrocinadores NÃO se responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos
e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes
causados por acidentes durante o treinamento ou competição.

13. OBSERVAÇÕES FINAIS SOBRE O REGULAMENTO
- O atleta deve se portar com respeito e educação junto a qualquer membro da
organização, principalmente quando for feita alguma solicitação pelo mesmo após o
término do evento ou na semana após a realização do evento.
- O atleta que está participando pela primeira vez de uma competição é obrigado a
saber TUDO sobre o regulamento e da forma correta de se portar durante um evento
esportivo.
- A organização NÃO tem nenhuma obrigação de tirar dúvidas sobre o regulamento no
dia do evento.
- Caso o participante sofra algum acidente o mesmo será removido para um Hospital
ou Pronto Socorro mais próximo.

