TROFÉU VANDERLEI INÁCIO - RIO DE JANEIRO (PARQUE DE MADUREIRA)
PROVA VÁLIDA PARA O RANKING ESTADUAL (NÍVEL 1)
1) Programa
Data e Horário -: 18 de Agosto, Domingo a partir das 08:00 Hs.
Local -: Rua Pereira Leitão - Portões 3 e 4 (Parque de Madureira / RJ).
Realização -:
Modalidade -: Prova de Ciclismo (Circuito).
Distância -: Conforme o programa (última página).
2) Categorias / Valores das inscrições
A - Elite Masculino (aberta) sem limite de idade 
B - Elite Feminino (aberta) sem limite de idade 
C - Júnior (17 e 18 anos), medida relação marcha (7,93m)  .
D - Sub 30 (19 até 29 anos) 
E - Máster A1 (30 até 34 anos) 
F - Máster A2 (35 até 39 anos) 
G - Máster B1 (40 até 44 anos) 
H - Máster B2 (45 até 49 anos) 
I - Máster C1 (50 até 54 anos ) 
J - Máster C2 (55 até 59 anos ) 
K – Máster D1 (60 até 65 anos) 
L - Máster D2 (65 até 99 anos) 
M- Open Masculino (Sem limite de idade) 
N - Open Feminino (Sem limite de idade 
O - Juvenil (15 a 16 anos), medida relação marcha (7,03m) 
P - Infanto Juvenil (Até 14 anos), medida relação marcha (6,22m) 
Q – Paradesportivo
R – Master Feminino – (A partir dos 30 anos) 
INSCRIÇÕES pelos Sites -: www.fecierj.org.br / www.papaleguas.org
http://site.fecierj.org.br/prova/?eventoId=128&Nome=Trof%C3%A9u%20Vanderlei%20In%C3%A1cio%20de%2
0Ciclismo
VALOR DA INSCRIÇÃO -:
Inscrições
1° Lote 90 reais até 28/06
2° Lote 120 reais até 19/07
3° Lote 150 reais até 16/08
Categorias -: C – O – P - Q  ISENTOS DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
Obs. -: O ATLETA SÓ PODERÁ COMPETIR EM UMA CATEGORIA.
3) Entrega do numeral
Todos os inscritos deverão retirar os 01 Numeral Dorsal e 01 Numeral de Capacete, até meia hora antes da largada
da sua categoria, na Tenda da Secretaria, aberta a partir das 07:00 Hs. Para receber este numeral, o ciclista deverá
apresentar a Confirmação da Inscrição, Documento de Identidade e Deposito Bancário original.
4) Constituição da Prova
A prova será disputada no dia 18 de a de agosto 2019, com a primeira largada às 08:00 Hs., no Parque de
Madureira - Rua Pereira Leitão, Portões 3 e 4. O formato da prova esta especificado na última página deste
regulamento.

Fica estabelecido que é terminantemente proibido o uso de guidão CLIP durante a prova. O ciclista que usar
este tipo de guidão será penalizado com a desclassificação da prova.
5) Apoio
Serão disponibilizadas 01 Ambulância, em ponto estratégico do percurso, para os casos de Emergência e Resgate,
pela Organização do Evento.
6) Resultados
Os resultados serão divulgados para cada categoria (03 primeiros colocados) logo após a largada da categoria
seguinte, conforme a Programação do Evento.
7) Premiação
As cerimônias de Premiação serão realizadas, conforme a Programação do Evento, sendo -:
- Troféus personalizados para os 3 primeiros colocados de cada uma das 17 categorias e Medalhas de Participação
para todos os Atletas.
- Prêmios em dinheiro, no valor total de R$ 1.200,00 ( Reais), divididos pelas categorias, conforme descrito abaixo.
Observação: Para subir ao pódio, o atleta deverá estar uniformizado. O atleta que estiver descalço, de chinelo e sem
camisa, não será premiado e perderá o prêmio, mas não os pontos adquiridos. O atleta que não estiver no pódio no
momento da premiação perderá o prêmio.
*Camisas ciclismo para os primeiros de cada categoria
Elite Masculino; Elite Feminino, Master A, Master B, Master C, Master D, Master Feminino, Sub 30/ Juniors: 1°
150,00.
Sorteio de 1 bike Aro 26 para os participantes
8) Obrigações / Responsabilidades
- O Atleta deverá ter obrigatoriamente um Convênio Médico, para assistência e cobertura financeira, em caso de
acidente.
- 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.
- As Categorias Infanto Juvenil (6,22m), Juvenil (7,03m), Junior (7,93m) deverão preparar suas bicicletas com
o travamento da catraca conforme especificação do regulamento da CBC.
9) 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.
10) 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.
11) 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$ 400,00 (quatrocentos
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.

Mapa do Percurso - Parque de Madureira (RJ)

PROGRAMAÇÃO
Troféu Vanderlei Inácio - (Parque de Madureira)
Percurso - 2 km (por volta)
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CATEGORIA

IDADE

7h30m
8h00m
8h01m
8h02m

1
1
2
3

Paradesportivo/Handbike (20 minutos+1 Volta)
Open Masc. e Fem. (40 minutos + 1 Volta)
Junior (35 minutos + 1 Volta)
Infanto Juvenil e Juvenil (30 minutos + 1 Volta)

Aberto
17 e 18 anos
Até 16 anos

9h00m
9h01m
9h10m

1 Máster B (50 minutos + 1 Volta)
2 Máster C e Master D (45 minutos + 1 volta)
Premiação 1ª Largada

10h00m
10h01m
10h10m

1 Máster A (50 minutos + 1 Volta)
2 Sub-30 (45 minutos + 1 Volta)
Premiação 2ª Largada

30 a 39 anos
19 a 29 anos

11h00m
11h01m
11h10m

1 Elite Masculina (60 minutos + 1 Volta)
2 Elite e Master Feminina (45 minutos + 1 Volta)
Premiação 3ª Largada

Critério Técnico

40 a 49 anos
A partir 50 anos

Aberto – 30+

OBS

*
*

12h10m
12h20m

Premiação 4ª Largada
Encerramento do Evento

