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INTRODUÇÃO  
 
Este Regulamento é baseado nas normas da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) 

e FMCDF (Federação Metropolitana de Ciclismo do Distrito Federal). 
 

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

tomarão conhecimento deste regulamento, de conformidade com as normas da CBC e UCI, e ao 

aceitar a sua inclusão no GP Samambaia de Ciclismo de Estrada , assumem o compromisso 

de respeitá-lo, bem como acatar as autoridades da prova e suas decisões, submetendo-se as 

sanções e penalidades, durante todo o desenrolar da prova. 

          A FMCDF não assume responsabilidades, direta ou indiretamente, por danos sofridos por 

pessoas ou máquinas, ou por elas provocadas, entre si ou terceiros durante a prova. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

1. INSCRIÇÕES 
 
 Poderão ser feitas no site da www.sistime.com.br até o dia 08 de abril de 2020 no valor de R$: 
80,00 reais , na semana que antecede o evento. Lembrando que serão somente 100 primeiros 
inscritos receberão uma camiseta. 
 
 
 
 
 
 

2. DESAFIO ESTRADA 
 

 
O GP Samambaia de Ciclismo de Estrada , será disputado em uma etapa, no dia 12 de abril 
de 2020 ; Percurso saída do Parque Três Meninas até DF459 voltando mesmo local. 
 
. 
 

3. EQUIPES 
 
Os interessados em inscrever uma equipe no Desafio deverão entregar a relação dos 
integrantes, para o organizador Fernando Cavalcante. 
As Equipes deverão ter o mínimo de 4 (quatro) integrantes , com uniforme padrão. 
 
 
 

4. CATEGORIAS: 
. 

• ELITE MASCULINA   

• ELITE FEMININA 

• SUB 23: 19 A 22 ANOS (NASC 1996 A 1993) 

• SUB-30: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1992 A 1986) 

• JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 1998 A 1997)  

• MASTER A (30 A 34 ANOS - NASC. EM 1985 A 1981)  

• MASTER B (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1980 A 1976) 

• MASTER C (40 A 44 ANOS - NASC. EM 1975 A 1971)  

• MASTER D (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1970 A 1966) 

• VETERANO (50 ANOS ACIMA) 

• TURISMO MASCULINO A (19 a 34 anos) 

• TURISMO MASCULINO B (35 a 99 anos) 

• TURISMO FEMININO (17 anos acima) 
 
 

5. LARGADA 
 
O GP Samambaia de Ciclismo de Estrada será informatizado, portanto os atletas no dia da 
prova já estarão todos inscritos , com seu numeral  e chip de placa. 
 
 

6. PROGRAMAÇÃO 
 

• Largadas entre 8:00 horas e 9:30 horas .  
 

 
As largadas serão separadas em categoria com intervalo nas baterias. 
 



 
 
 
 

7. ENTREGA DOS KITS 
 
A entrega local à definir sábado à partir das 09:00 horas até as 16:00 horas e domingo antes da 
prova de 07:00 horas ás 09:00 horas.  
 
 
 
 
 
 

8. PERCURSO e VOLTAS 
 
O percurso será em formato de circuito com uma distância de na média 70kms para Elite variando 
para cada categoria. 
 
 
 
 

9. SINALIZAÇÃO 
 
O percurso será claramente demarcado com telas, fitas, spray, cal e setas. 
Setas indicaram o caminho certo a seguir, quando apareceram de forma invertida, ou seja, para 
baixo anunciaram uma situação de perigo, sendo uma seta invertida perigo, duas setas situação 
muito perigosa e três setas indicação de alto risco. 
Um sinal de X indicará uma direção errada. 
 
 
 
 

10. TREINOS LIVRES OFICIAIS 
 
 
 
Desde que possível à organização marcará um horário para treinos oficiais e reconhecimento de 
percurso, fica determinado que todos os atletas devem estar uniformizados com todos os itens 
de segurança obrigatórios.  
 
 
 

11. ÁREA DE APOIO 
 
 
A organização da prova determina pista liberada e os atletas poderão receber apoio mecânico e 
alimentar de suas equipes em qualquer parte do percurso. 
O atleta deverá levar consigo de maneira segura, desde que não ponha em risco a integridade 
de outros atletas e público, ferramentas, câmaras e peças. 
 
 

12. IMPORTANTE 
 

 
 
É obrigatório o uso de capacete e sapatilha ou tênis inclusive durante os treinos livres, aconselha-
se o uso de luvas, short e camiseta de ciclismo. 
Os atletas devem respeitar os fiscais, organizadores e público sob pena de desclassificação. 
 



 
 

13. RECURSOS E RECLAMAÇÕES 
 
 
Os recursos sobre o resultado ou andamento da prova deverão ser encaminhados por escrito de 
forma respeitosa ao representante da prova (individualmente caso o atleta não tenha equipe) até 
15 minutos após a divulgação do resultado oficial, acompanhado de uma taxa de R$ 50,00 
(cinquenta reais) em espécie a qual será devolvida caso haja comprovação de veracidade dos 
fatos. Se por ventura a reclamação incluir algum dos premiados á cerimônia de premiação será 
atrasada até que seja julgada pelos membros da organização da prova. 
Os casos omissos deverão ser julgados pela comissão organizadora. 
 
 
 
 
 
 

14. PREMIAÇÃO 
 
No GP Samambaia de Ciclismo de Estrada serão premiados os 5 (cinco) primeiros colocados 
de cada categoria com troféus e dinheiro  , para cada categoria valores distintos. Entre 11:00 
horas ás 13:00 horas. 
Obs.: Fica estabelecido que o atleta que não tiver presente no momento da cerimônia de 
premiação e nem mandar um representante no ato, perde o direito ao prêmio, salvo em situação 
adversa com justificativa comprovada.  
Não será permitido que o atleta suba no pódio sem camisa, descalço ou de chinelo. 
 
 

• Elite Feminina premiação em dinheiro e troféus   aos cinco primeiros. 

• Elite Masculina premiação em dinheiro e troféus  aos cinco primeiros. 

• Estreante Masculino A troféus aos cinco primeiros e dinheiro até o terceiro   

• Estreante Masculino B troféus aos cinco primeiros e dinheiro até o terceiro 

• Estreante Feminino troféus aos cinco primeiros e dinheiro até o terceiro 

• Junior troféus aos cinco primeiros e dinheiro até o terceiro 

• Sub23 troféus aos cinco primeiros e dinheiro até o terceiro 

• Sub 30 troféus aos cinco primeiros e dinheiro até o terceiro. 

• Master A troféus aos cinco primeiros e dinheiro até o terceiro 

• Mastrer B troféus aos cinco primeiros e dinheiro até o terceiro 

• Master C troféus aos cinco primeiros e dinheiro até o terceiro 

• Master D troféus aos cinco primeiros e dinheiro até o terceiro 

• Veterano troféus aos cinco primeiros e dinheiro até o terceiro 

 
 
.Obs: Troféu para todos do pódio e medalha de participação para todos os inscritos. 
 
 

15. CONTATOS 
 

• Fernando Soares 061-9675-7235. 
Email: nando.tagua2011@gmail.com 

Realização: Fernando Cavalcante com apoio da Administração de Samambaia. 
 
 
 
 


