CIRCUITO CARIOCA DE CICLSIMO – ETAPA PARQUE RADICAL DE DEODORO
PROVA VÁLIDA PARA O RANKING ESTADUAL – NÍVEL 3
Programa
Data e Horário: 28 e 29 de maio de 2022, sábado e domingo, a partir das 07h.
Local: Parque Radical de Deodoro - Estr. Mal. Alencastro, 1357 - Ricardo de Albuquerque, Rio de Janeiro - RJ
Realização: Circuito Carioca de Ciclismo
Modalidade: Prova de Mountain Bike XCO e XCC ranking estadual - Ciclocross e Desafio MTB promocional

Categorias / Valores das inscrições
Elite masculino e feminino (aberta) sem limite de idade
Sub 30 masculino e feminino (23 até 29 anos)
Sub 23 masculino e feminino (19 até 22 anos)
Júnior masculino e feminino (17 e 18 anos)
Juvenil masculino e feminino (15 a 16 anos)
Infanto Juvenil masculino e feminino (Até 14 anos)
Master A1 (30 até 34 anos)
Master A2 (35 até 39 anos)
Master B1 (40 até 44 anos)
Master B2 (45 até 49 anos)
Master C1 (50 até 54 anos)
Master C2 (55 até 59 anos)
Master D1 (60 até 65 anos)
Master D2 (65 até 99 anos)
Master A feminino (30 até 39 anos)
Master B feminino (40 até 49 anos)
Master C feminino (acima de 50 anos)
Open masculino e feminino (Sem limite de idade)
Paradesportivo
Inscrições no site: www.circuitocariocadeciclismo.com.br

Inscrições
R$ 150,00 (+ taxa do site) até 19/05/2022 por modalidade (XCC, XCO, Ciclocross ou Desafio MTB)
XCC + XCO R$ 215,00
Categorias de base isentos de taxa de inscrição (infanto juvenil, juvenil e júnior).
As inscrições são pessoais e intransferíveis, sem exceções. Realizada a inscrição, o atleta reconhece que não haverá
reembolso do valor pago pela modalidade em caso de desistência de sua participação no dia do evento, salvo em caso de
cancelamento do evento por parte do Organizador.

Entrega do numeral
Todos os inscritos deverão retirar os 01 Numeral Dorsal e 01 Numeral de canote com chip, até meia hora antes da largada da
sua categoria, na tenda da secretaria, aberta a partir das 06:00 Hs. Para receber este numeral, o ciclista deverá apresentar o
documento de Identidade.
Constituição da Prova
A provas de XCC e Ciclocross serão disputadas no dia 28 de maio de 2022 e as de XCO e Desafio MTB no dia 29 de maio
de 2022, no Parque Radical de Deodoro, com programação e formato da prova especificado no anexo deste regulamento.
Apoio
Serão disponibilizadas duas (02) ambulâncias, em ponto estratégico do percurso, para os casos de emergência e resgate,
pela organização do evento.
Resultados
Os resultados serão divulgados para cada categoria (05 primeiros colocados) logo após a largada da categoria seguinte,
conforme
a
programação
do
evento.
Demais
resultados
estarão
disponíveis
no
site
https://www.neorace.com.br/index.php/Resultados.
Premiação
As cerimônias de premiação serão realizadas conforme a programação do evento. Medalhas personalizadas para os 5
primeiros colocados de cada uma das categorias e medalhas de participação para os demais atletas inscritos. Caso o atleta
não compareça em até 5 (cinco) minutos após ser chamado no pódio para receber a premiação, a cerimônia de entrega das
medalhas irá ocorrer mesmo sem a presença do atleta ausente.
No dia 28 de maio, após a quarta largada serão realizadas as premiações das largadas anteriores, o mesmo ocorrerá após a
oitava e depois da última chegada.
Obrigações / Responsabilidades
As equipes médicas que trabalham no evento prestarão os primeiros socorros e o encaminhamento do acidentado, se for o
caso, para o hospital mais próximo; sendo que, a partir deste momento termina a responsabilidade da organização do evento.
Todas as despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.
Zelar pela boa imagem do ciclismo e pela preservação da natureza.
Com a inscrição no evento atleta está de acordo com o termo de responsabilidade (de acordo online) dando ciência
do risco do esporte, isentando o organizador de responsabilização por qualquer eventual acidente durante o evento.
No ciclocross é proibido utilizar mountain bike ou bicicleta que tenha amortecedor dianteiro. Será tolerado pneu com tamanho
máximo de 39 mm. É obrigatório guidão do tipo utilizado em bicicleta de estrada.
Penalização com desclassificação
Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição.
Pedalar sem capacete durante a prova.
Uso de MP3 (IPOD e similares) durante a prova.
Manobras desleais que prejudiquem aos demais participantes.
Cortar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona durante a prova.
Publicidade e direito de uso de imagem
A prova poderá ser gravada em vídeo e/ ou fotografada. Os atletas que tiverem alguma restrição ao uso da sua imagem,
deverão comunicá-la antes da prova, por escrito. Caso contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer
tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer compensação financeira.
Recurso
Só serão aceitos recursos escritos, entregues à comissão diretora, durante o transcorrer da prova ou até 30 min. após a
chegada do interessado. Recursos contra o resultado, até 20 minutos após sua divulgação.

Só serão julgados os recursos por escrito e acompanhados de um depósito, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Se for
julgado procedente, o depósito será devolvido, caso contrário, será doado a uma instituição de caridade.
Casos omissos serão julgados pela comissão diretora da prova.
Organizador – Gustavo Galvão – (21) 98419-9052 – contato@circuitocariocadeciclismo.com.br

Mapas dos Percursos
XCC

CX - Ciclocloss

XCO

Desafio MTB

XCC – https://ridewithgps.com/routes/38721205
CX – https://ridewithgps.com/routes/38910022
XCO – https://ridewithgps.com/routes/38923087
Desafio MTB - https://ridewithgps.com/routes/38923104

Programação

Circuito Carioca de Ciclismo – Etapa Parque Radical de Deodoro

Dia 28 de maio – XCC - Ciclocross
Início
previsto

Final
previsto

Duração
prevista

06h00

15h00

-

06h45

07h00

00h15

07h00

07h20

00h20

07h40

08h00

00h20

08h20
08h40
09h00
09h40
10h20
10h40
11h00

08h40
09h00
09h20
10h00
10h40
11h00
12h00

00h20
00h20
00h20
00h20
00h20
00h20
01h00

Categoria
Abertura oficial da prova e da secretaria e pista livre para
reconhecimento e aquecimento
Chamada para o alinhamento da primeira bateria
Largada da 1ª bateria – Infanto juvenil masculino e feminino
Juvenil masculino e feminino
Júnior masculino e feminino
Paraciclismo
Largada da 2ª bateria – Open masculino e feminino
Master A – B – C feminino
Largada da 3ª bateria – Master A1 – A2 – C1 – C2
Premiação 1ª, 2ª e 3ª baterias e Bike Kids
Largada da 4ª bateria – Master B1 – B2 – D1 – D2
Largada da 5ª bateria - Elite, Sub-23, Sub-30 feminina
Largada da 6ª bateria - Elite, Sub-23, Sub-30 masculina
Premiação 1ª, 2ª e 3ª baterias e Bike Kids
Largada 7ª bateria Ciclocross masculino e feminino

* A partir da segunda bateria os atletas devem ir para o alinhamento de suas categorias 10 minutos antes da
respectiva largada.
* Os cinco primeiros colocados de cada categoria devem estar devidamente trajados e preparados no horário
previsto para receber sua premiação, sob pena de não subir ao pódio para recebê-la.
* O número de voltas no XCC e Ciclocross será proporcional ao tempo de 20 minutos e 60 minutos,
respectivamente, conforme planejamento realizado em simulações pré prova.

Circuito Carioca de Ciclismo – Etapa Parque Radical de Deodoro

Dia 29 de maio – XCO – Desafio MTB
Início
previsto

Final
previsto

Duração
prevista

06h00

15h00

-

06h45

07h00

00h15

07h00

08h30

01h30

08h30
09h00

08h50
10h30

00h20
01h30

10h30
11h00

10h50
12h30

00h20
01h30

12h30
13h00
14h30
15h00

12h50
14h30
14h50
16h00

00h20
01h30
00h20
01h00

16h00

16h10

00h10

Atividade/Categoria

Voltas

KM

Abertura oficial da prova e da secretaria e pista livre para
reconhecimento e aquecimento
Chamada para o alinhamento da primeira bateria
Largada da 1ª bateria
Júnior
4
16,6
Master C1 – C2 – D1
3
12,5
juvenil
3
12,5
Master D2
2
8,3
Infanto juvenil
2
8,3
Premiação 1ª bateria
Largada da 2ª bateria
Sub-30
4
16,6
Master A1 – A2 – B1 – B2
4
16,6
Open
3
12,5
Premiação 2ª bateria
Largada da 3ª bateria – Cat. Femininas
Elite - Sub-23
5
20,8
Júnior - Sub-30
4
16,6
Master A – B – C – Open
2
8,3
Juvenil
2
8,3
Infanto juvenil – Juvenil
2
8,3
Premiação 3ª bateria
Largada da 4ª bateria – Elite - Sub-23
6
24,9
Premiação 4ª bateria
Largada da 5ª bateria – Desafio MTB
Masculino
5
15
Feminino
4
12
Premiação 5ª bateria

* A partir da segunda bateria os atletas devem ir para o alinhamento de suas categorias 10 minutos antes da
respectiva largada.
* Os cinco primeiros colocados de cada categoria devem estar devidamente trajados e preparados no horário
previsto para receber sua premiação, sob pena de não subir ao pódio para recebê-la.

