
 

 

Brasília (DF) receberá a edição 2021 da 

Prova :  

100 km de Brasília . 

SOBRE A PROVA 
A prova será realizada no dia 05 dezembro em Brasília DF. A largada e a chegada serão 
no Parque da cidade estacionamento 04. Neste local será instalada a estrutura para a 
realização do evento.  
 
Parágrafo Único § O Regulamento baseia-se nas especificações da UCI (União Ciclística 
Internacional) e da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e FMCDF (Federação 
Metropolitana de Ciclismo) estando a estes subordinados.  
Todos os envolvidos na prova estão obrigados a conhecer este regulamento, as normas 
da modalidade e o regulamento específico e preceitos aqui descritos referentes a 
competição, não podendo alegar sob qualquer hipótese, ignorância ou 
desconhecimento. 
 
PREVISÃO DE HORÁRIOS DE LARGADAS E TEMPO 
 

Abertura de assinatura de   sumula e retirada do kit da 1ª bateria: 
6:00 às 6:40 no local do evento. 

📌Após este horário não será mais entregue. 
 
▪1ª Bateria com início previsto para às 7:00 
▫Open masculino  
▫Master C 
▫Senior 
▫Open feminino  
 
Abertura de assinatura de sumula e retirada do kit da 2ª bateria:  
das 7:00 às 7:40 no local do evento. 
 

📌Após esse horário não será mais entregue.  
 
▪2ª Bateria com início previsto para às 9:00 
▫Elite/sub 23 
▫Master A  
▫Master B 



 

 

▫Categoria de base Júnior/Juvenil/ infanto juvenil  
 
 
Open Masculino Idade Livre     07 h 00 -  05 VOLTAS     
Master C 50 anos acima           07,h 05 
Senior 60 anos acima                07.h 10 
Open Feminino Idade Livre      07.h15 
 

Segunda bateria :Largada prevista para as 09:00 
 
ELITE MASCULINO                       09.00       (10  VOLTAS    
JUNIOR                                         09.00       (05 voltas)         
Master A 30 a 39 anos                09h 05     (05 VOLTAS)  
Master B 40 a 49 anos                09h 10     (05 VOLTAS)  
                                            

INFANTO JUVENIL / JUVENIL 
 
INSCRIÇÃO 
As inscrições serão feitas através do site Sistime. No valor de 150,00 (Cento e cinquenta 
reais). As inscrições serão feitas somente pelo site www.sistime.com.br  

• Observação: Em hipótese alguma haverá inscrições após esta data.  
 
PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES:  
As inscrições serão pagas somente via boleto, emitido pela www.sistime.com.br com 
seu devido dia do vencimento. 
 
PREMIAÇÃO 
O evento fará a premiação em troféus e medalhas e uma premiação em dinheiro para 
algumas categorias distribuído entre os três primeiros colocados.  

 
ELITE MASCULINO 

➢ 1º Lugar – R$ 400,00 mais troféus  
➢ 2º Lugar – R$ 300,00 mais troféus  
➢ 3º Lugar – R$ 250,00 mais troféus  
➢ 4º Lugar – R$ 200,00 mais troféus  
➢ 5º Lugar – R$ 150,00 mais troféus  
 

              FEMININO OPEN (IDADE LIVRE)  
➢ 1º Lugar – R$ 300,00 mais troféus  
➢ 2º Lugar – R$  200,00 mais troféus  
➢ 3º Lugar – R$  150,00 mais troféus  
➢ 4º Lugar –  troféus  
➢ 5º Lugar  -- troféus  
 
➢ - MÁSTER “A” 30 A 39 ANOS  
➢ 1º Lugar – R$ 300,00 mais troféus  
➢ 2º Lugar – R$  200,00 mais troféus  



 

 

➢ 3º Lugar – R$  150,00 mais troféus  
➢ 4º Lugar – troféus  
➢ 5º Lugar  --troféus  

 
➢  - MÁSTER “B” 40 A 49 ANOS  
➢ 1º Lugar – R$ 300,00 mais troféus  
➢ 2º Lugar – R$   200,00 mais troféus  
➢ 3º Lugar – R$   150,00 mais troféus  
➢ 4º Lugar –  troféus  
➢ 5º Lugar  -- troféus  
➢  
➢ Máster “C” 50 A 59 anos  
➢ 1º Lugar – R$ 300,00 mais troféus  
➢ 2º Lugar – R$   200,00 mais troféus  
➢ 3º Lugar – R$   150,00 mais troféus  
➢ 4º Lugar –  troféus  
➢ 5º Lugar  -- troféus  
 
➢ SÊNIOR 60 ANOS ACIMA   
➢ 1º Lugar – R$ 300,00 mais troféus  
➢ 2º Lugar – R$   200,00 mais troféus  
➢ 3º Lugar – R$   150,00 mais troféus  
➢ 4º Lugar –  troféus  
➢ 5º Lugar  - troféus  

OPEN  MASCULINO IDADE LIVRE   
➢ 1º Lugar – R$   300,00 mais troféus  
➢ 2º Lugar – R$   200,00 mais troféus  
➢ 3º Lugar – R$   150,00 mais troféus  
➢ 4º Lugar –  troféus  
➢ 5º Lugar  -- troféus  

➢ Observação: caso a categoria não atinja o número mínimo de 15 
participantes a mesma terá como desconto 50% por cento no valor 
da premiação em dinheiro anunciada e não caberá qualquer tipo de 
recurso ou reclamação para com a organização do evento. 

 
➢ Não será permitido o uso de bicicletas de contrarrelógio ou com clip ou 

Mountain bike.  
 

➢ Qualquer Atleta Acima De 15 Anos poderá participar da Categoria Open . 
- Dos numerais  
1º - Haverá o numeral oficial que será fornecido pela organização do evento e será 
obrigatório o uso deste.  
2º - Será obrigado o uso de no mínimo de  4 (quatro) alfinetes no número dorsal  
3º - Um numeral na frente do capacete . 
De forma alguma o atleta poderá dobrar cortar ou rasurar seus numerais.  
.  
PONTO DE APOIO/ ABASTECIMENTO  



 

 

Não será permitido durante a prova. 
Será expressamente proibida a troca da bicicleta durante a prova e não terá volta de 
bonificação.  
ENTREGA DE KITS  
Entrega de kits e numerais para todas as categorias será informado ao ciclista pela 
federação após inscrição.  
A premiação será feita no máximo 20 minutos após o termino das categorias . 
 
É obrigatória a presença do atleta (uniformizado) no pódio sob pena de desclassificação 
do mesmo no descumprimento deste, salvo com justificativa plausível antecipada ao 
Diretor de prova.  
Atletas flagrados pelos comissários se beneficiando de vácuo de outra categoria serão 
desclassificados imediatamente  
  
O atleta que tomar uma volta do pelotão de sua categoria estará desclassificado e 
caberá a organização deixar ou retira-lo da pista.  
  
É de responsabilidade dos participantes apresentarem-se ao evento com materiais 
próprios, bem como sua manutenção durante as provas, isentando a ORGANIZAÇÃO de 
qualquer prejuízo que possa ocorrer durante a competição.  
 
 
COMPORTAMENTO DURANTE A PROVA  
Todo atleta deverá agir dentro dos princípios de esportividade, mantendo a disciplina, 
cumprindo os horários estabelecidos e respeitando os companheiros e comissários, 
dando o melhor exemplo de esportividade.  
 
É extremamente proibida a circulação de atletas que não estejam participando da Prova 
na área de arbitragem.  
 
As reclamações somente serão aceitas por escrito pelo dirigente da equipe e 
fundamentadas conforme regulamento UCI.  
 
Serão aceitas pelo Diretor Geral da Prova, as reclamações efetuadas no prazo máximo 
de 10 MINUTOS após a divulgação dos resultados.  
DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
 - No decorrer da prova e até o seu término, inclusive durante a cerimônia de premiação, 
o ciclista deverá manter-se devidamente uniformizado, pois assim estará  
de maneira correta respeitando aos seus patrocinadores, aos seus adversários e ao 
público.  
 - Caso o atleta desrespeite esse artigo, será desclassificado da prova, conforme 
Regulamento UCI, Artigo 3.2.013 até 3.2.014.  
- O diretor de prova é a autoridade máxima nas competições, cabendo aos ciclistas, 
representantes e participantes em geral, acatar as determinações desta autoridade. 
 



 

 

- Todo e qualquer comunicado só será aceito pelo Diretor da Prova, quando efetuado 
pelo Dirigente da Equipe, exceto para atletas avulsos.  
 
Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora e 
comissários da prova  
 
ORGANIZAÇAO E DIREÇAO GERAL 
DO REGULAMENTO 
Para saber de todas as informações que envolvem esta prova, bem como a premiação 
ACESSE O REGULAMENTO . 
MAIS INFORMAÇÕES 

ORGANIZAÇÃO: FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE CICLISMO 
Ligue: CEL (61) 99608-2868  –Júlio Cesar D’Elia Rieder 
**Em caso de divergência de informações, o que irá prevalecer é o regulamento do 
evento impresso no dia do mesmo. 
 
 


