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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE CICLISMO – ESTRADA  

 

1. A Competição será realizada de acordo com as regras oficiais da UCI, da CBC e da 

FPC, salvo o estabelecido neste Regulamento. 

2.   Haverá 9 categorias em disputa:  

 Base Open Feminino (de 15 a 17 anos) 

 Base Open Masculino (de 15 a 17 anos) 

 Feminino Open (a partir de 18 anos) 

 Elite Masculino (de 18 a 29 anos) 

 Máster A Masculino de 30 a 39 anos) 

 Máster B Masculino (de 40 a 49 anos) 

 Máster 50+ Masculino 

 MTB Open Feminino 

 MTB Open Masculino 

3. BATERIAS DE LARGADA: 

 Máster 50+ Masculino/ Base Open Masculino – 10 voltas 

 MTB Open Feminino/MTB Open Masculino -  10 voltas 

 Feminino Open / Base Open Feminino – 10 voltas 

 Máster B – 10 voltas 

 Máster A – 15 voltas 

 Elite Masculino – 20 voltas 

 

OBS: As baterias de largada e o número de voltas poderão ser alteradas a critério da 
organização. 
 
3.  Data: 09/06/2019  
     Local: Av. Manoel Ribas - entre as Ruas São Vicente de Paula e Santa Catarina em 
Araucária – PR. 
     3.1. Horário de concentração, retirada de kits e assinatura de súmulas das: 7:00h   
           às 7:45h, uniformizado e com documento (assinatura de súmula). 
     3.2. Largadas: a partir das 8:00 h 
 
Parágrafo único: Inscrições – até 4/6 
Valor: R$ 70,00 atletas federados 2019   -  R$ 80,00 atletas não federados 

 Inscrições deverão ser feitas no link: www.lokspromo.com.br  

http://www.lokspromo.com.br/
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4. Circuito de 2000 m de extensão em formato misto, com subidas e descidas. 
 
5. Premiação: troféus aos 3 primeiros de cada categoria. 
 
6. Abastecimento e apoio técnico são liberados em todo o percurso, exceto 100 m 

antes e depois da largada/chegada. 

 O abastecimento deverá ser feito na beirada da via, nunca no meio dela. 

 Não haverá volta neutra para quebras mecânicas, acidentes ou qualquer outro 

motivo.  

7. O ciclista que for alcançado pelo líder ou pelotão (a critério da arbitragem) será retirado da 
prova e aparecerá na lista de resultados como DNF. Exceção para as categorias com menos de 
10 (dez) ciclistas inscritos, onde não haverá retirada de ciclistas, a não ser que coloquem outros 
em risco (nesse caso serão retirados e aparecerão na lista de resultados em colocação inversa). 
 

8. É obrigatório o uso de capacete e roupa de ciclismo padrão (de lycra) 

 Não será permitido largar de camiseta regata  

 

9. Após o término das provas, serão divulgados os resultados e realizadas as premiações. 

 É obrigatório o ciclista subir uniformizado no pódio. 

 
10. Os numerais utilizados pelos atletas deverão ser devolvidos à organização após o 
término das provas, sob pena de multa no valor de R$ 10,00 por numeral. 
 

11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colégio de Comissários e Organização.  

 
 
 
LOKS PROMO EVENTOS 
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