
 

 

 

 

Olá pessoal, leiam com atenção as informações para o Circuito Carioca de Ciclismo - 

Etapa Porto Maravilha: 

 

Entrega dos Kits 

A entrega dos Kits será realizada no sábado, dia 05/02/2022 de 10h às 14h na S.A. Bike 

Shop - Rua General Polidoro, 174, Botafogo - e no dia do evento, 06/02/2022, a partir 

das 6h. 

O Kit consiste em um numeral dorsal, para ser colocado na parte das costas da jersey 

de ciclismo, um número de canote, onde está localizado o chip, que é descartável, e um 

numeral de PARA SER COLOCADO NA FRENTE DO CAPACETE.  

Os atletas serão identificados por um numeral composto por uma letra (ou duas) e um 

número.  A letra será relacionada a sua categoria, por exemplo: categoria master B1: "R 

289". 

Desta forma, atletas saberão quem são os seus adversários e comissários/organização 

de que categoria pertence o atleta com mais facilidade. 

O NÚMERO DE CANOTE COM O CHIP DEVE SER COLOCADO APENAS NO LOCAL 

NO EVENTO! Este procedimento é para evitar algum dano ao chip no transporte da 

bicicleta, especialmente quando levada em racks na parte externa do veículo. 

 

Tendas de equipes  

Será disponibilizado local na arena (Praça Marechal Âncora) para as equipes montarem 

suas tendas com estrutura logística para a prova. Não será permitido que os veículos 

dos atletas permaneçam no local. 

 

A prova 

Haverá uma área destinada ao aquecimento dos atletas, FORA DA PISTA DE 

COMPETIÇÃO. 

Apesar da organização orientar os atletas quanto ao número de voltas, ele é o 

responsável pela sua própria contagem. 



A prova se encerrará quando o primeiro colocado da categoria cruza a linha de chegada, 

mesmo havendo atletas com voltas a menos. Quem "tomou volta", finalizará a prova 

com uma distância menor.  

LOGO APÓS ENCERRAR SUA PARTICIPAÇÃO NA PROVA, QUANDO CRUZAR O 

PÓRTICO DE CHEGADA, HAVERÁ UMA SAÍDA DA PISTA DE COMPETIÇÃO A 

DIREITA, NA ALTURA DO RETORNO. 

É OBRIGATÓRIO SE RETIRAR DA PISTA APÓS A CONCLUSÃO DE SUA PROVA, 

ENCAMINHANDO-SE PARA A ÁREA DE AQUECIMENTO. A SUA PROVA TERMINA, 

MAS NÃO NECESSARIAMENTE DE OUTRAS CATEGORIAS, RESPEITE ESTA 

NORMA PARA NÃO ATRAPALHAR OUTROS ATLETAS. 

O reabastecimento dos atletas poderá ser realizado em local exclusivo para este fim, 

sinalizado com um banner “ABASTECIMENTO”, logo após ao retorno, a direta da pista. 

O lixo proveniente do reabastecimento deve ser depositado logo após a área de 

reabastecimento, sinalizado como “ÁREA DE DESCARTE”. 

É terminantemente proibido “pegar vácuo” de atleta de categoria diferente daquela que 

está inscrito. A organização da prova irá desclassificar o atleta que estiver se 

beneficiando deste artifício. 

 

Estacionamento 

- Praça Marechal Âncora, ao lado de onde ficará localizada a arena. 

- Em frente ao aeroporto Santos Dumont, Praça Sen. Salgado Filho, 1  

Não será permitido estacionar dentro da Praça Marechal Âncora 

 

Alimentação 

- Rei do Mate, Praça XV, 300m da arena 

- Carrocinha da doceria Portugo com o quitute mais famoso de Portugal, no local. 

 


