
 

 

 

1ª Etapa TORNEIO CAPITAL DE CICLISMO  2017 

Dia: 19/03/2017  à partir das 7 horas. 

Local: Le Tour de PARK WAY. 

Elite, Juvenil, Sub 30, Master A, Master B, Master C, Open, Feminina e Estreantes 

PREMIAÇÕES: 

 Medalhas para os 5 melhores colocados em todas as categorias. 

 Medalhas de participação para os atletas que completarem as provas. 

INSCRIÇÕES: 

Até 16/03/2017 no site www.sistime.com.br , condições especiais para equipes. 

- ATENÇÃO ATLETAS – 

REGULAMENTO DE PROVA 

 CATEGORIAS: 

 -  ELITE Masculina - Categoria livre de idade. 

 -  FEMININA - Categoria livre de idade. 

 -  OPEN - Categoria livre de idade, segundo regulamento técnico. 

-  JUVENIL - Atletas com idade entre 14 e 15 anos completos em 2017. 

 - JUNIOR – Atletas com idade entre 16 e 17 anos completos em 2017. 

 -  SUB 30 - Atletas com idade entre 24 e 29 anos completos em 2017. 

 -  MASTER A - Atletas com idade entre 30 e 39 anos em 2017. 

 -  MASTER B - Atletas com idade entre 40 e 49 anos em 2017. 

 -  MASTER C - Atletas com idade acima de 50 anos em 2017. 

 -  INICIANTES - Categoria livre de idade, segundo regulamento técnico. 

CRONOGRAMA DE LARGADAS - Etapa PARK WAY 

- 1ª BATERIA 2 VOLTAS 

 08:00hs Categoria ELITE, JUNIOR 

 08:05hs Categoria MASTER B 

 08:10hs Categoria MASTER A 

http://www.sistime.com.br/


 

 

- 2ª BATERIA 1 VOLTA 

 08:15hs Categoria SUB 30 

 08:20hs Categoria MASTER C 

- 3ª BATERIA 1 VOLTA 

 10:00hs Categoria OPEN 

 10:05hs Categoria JUVENIL 

 10:10hs Categoria INICIANTES 

 10:15hs Categoria FEMININA 

***Os horários poderão sofrer alterações conforme as necessidades da organização. 

 REGRAS GERAIS: 

- Atenção aos atletas que não devolveram os numerais nas etapas anteriores, os números 

deverão ser reutilizados em todas as etapas do Torneio no ano de 2016.  

- Não será permitido ao atleta em hipótese alguma cortar os balões a fim de benefícios 

durante a corrida. Existirão fiscais em todo o percurso e serão punidos os atletas que 

desrespeitarem esta regra. 

- Serão aceitos carros de equipes acompanhando a corrida no final do pelotão, para tanto 

esses carros deverão ser credenciados pela organização. 

- Será permitido aos ciclistas utilizar apenas bicicletas de estrada (Categorias ELITE, OPEN, 

FEMININA, SUB 30 e MASTERS), sendo vetado o uso de bicicletas contra relógio. 

- As inscrições serão realizadas até 20 minutos antes da largada da categoria. 

- A largada será realizada por categorias conforme cronograma acima, seguindo a ordem 

determinada pela organização assim como o horário previsto no regulamento de prova. 

- O ATLETA DEVE ESTAR ATENTO AS CHAMADAS DE LARGADA para respectiva categoria, o 

horário de largada será rigorosamente respeitado. 

- Nas largadas simultâneas os pelotões devem permanecer SEPARADOS mantendo a formação 

inicial de largada, exceto as categorias com largada conjunta. 

- O atleta que se desconectar do pelotão principal da sua categoria não poderá se misturar nos 

grupos formados por outras categorias sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO ficando os atletas 

também responsáveis em controlar que atletas de outras categorias para não se misturem aos 

demais. 

- É OBRIGATORIO o uso de equipamentos de segurança (capacete e luvas). 

- O atleta será DESCLASSIFICADO caso o pelotão principal da sua categoria complete 1 volta 

sob o mesmo. 



 

 

- As categorias serão acompanhadas por batedores motorizados e fiscais posicionados pelo 

percurso. 

- A premiação será às 12:15Hs no Local de largada após a apuração do controle de chegada e 

término do evento.  

- Os atletas devem ficar atentos às chamadas para premiação. Aquele que não comparecer a 

chamada para premiação estará desclassificado. 

- Qualquer reclamação deve ser registrada por escrito junto à direção de prova para que sejam 

tomadas as devidas soluções. 

Organização Torneio CAPITAL de Ciclismo 
Capital Racing 


