
Termo Postagem Chamada Federação 
Leia com atenção o regulamento e o termo de responsabilidade no ato da inscrição 

Protocolo de Saúde- Circuito Circuito MTB AVELAR 

1° Etapa  

Fiquem atentos as informações do evento no site oficial da Fecierj. 

Entre pelo e-mail xcmavelar@gmail.com ou pelo telefone (24) 981120062 ( Maykon Goulart ) do 
evento para ficar atualizado: 

Por conta do cenário atual que vivemos por conta do Covid-19, e pensando no bem estar da 

comunidade de uma forma geral, tomaremos alguns cuidados e seguiremos um protocolo de 

segurança visando a saúde de todos evitando qualquer possibilidade de contágio pelo vírus. 

Todos deverão levas suas máscaras.     

Nossa prova contará apenas com os atletas e organização. 

Só será permitida a entrada na arena da largada e utilizando máscara. O mesmo protocolo deverá ser 

seguido no trajeto da prova inclusive na área de estacionamento que faz parte do sítio onde será 

realizada a prova.                

Só será permitida a entrada e permanência na arena da prova por atletas inscritos e identificados.  

Teremos álcool à disposição para todos.                               

Evite aglomerações. A arena é aberta, com muito espaço e não há necessidade de 

aglomerações.                 

Em caso de suspeita ou diagnóstico de Covid-19 fique em casa. Respeite as orientações da OMS. 

Respeite a vida 

DESCRIÇÃO DO EVENTO: 

O Circuito  MTB AVELAR de MTB 1° Etapa  

Se trata de um grande evento que será realizado pela Equipe MTB AVELAR no bairro de Avelar em 

Paty do alferes – RJ no dia 05/06/2022. O evento reunirá atletas de Mountain Bike de várias regiões 

do Rio de Janeiro. O trajeto possui duas categorias sendo elas: Pró : 60km e Race: 30 quilômetros. 

Essa etapa valerá ponto para o ranking Fecierj. ( Classe 1) 

Podem participar atletas de ambos os sexos a partir de 13 anos de idade mesmo que não sejam 

federados, porém o atleta que não esteja federado e em dia com a federação não pontuará para o 

ranking Fecierj. 

Vagas limitadas a 230 atletas 

Premiação: 

• Pódio com troféu até o 5° lugar para todas as categorias ( Pró )  , Categoria RACE serão premiados 

os 5 primeiros gerais masculinos e femininos apenas. 



•Os inscritos no  evento terão direito a medalha finish (somente os que completarem a prova). 

•  Será obrigatória a apresentação de documento original com foto para retirar o kit atleta. Kit atleta: 

placa para a bike, e chip para marcação do tempo. Esses itens deverão ser devolvidos ao término da 

prova para que o atleta possa retirar sua medalha. Só receberão medalhas os atletas que participarem 

da prova. A organização não irá fornecer medalha após a prova para os atletas que faltarem à prova. 

Inscrições: 

As inscrições serão feitas pelo site do www.sympla.com.br 

Inscrições: 

  À partir das 00:00h do dia 15/02/2022 até às 23:59h do dia 03/05/2022, podendo encerrar antes 

caso sejam preenchidas as 230 vagas. Não teremos inscrições após essa data. (salvo conduto 

autorização do organizador do evento). 

Só serão aceitos atletas a partir de 13 anos de idade acompanhados dos pais ou responsáveis que 

deverão estar presentes no evento e assinar o termo de responsabilidade. Não serão aceitos atletas no 

evento sem inscrição, que não tenham pagado a inscrição ou que não tenham seu pagamento 

reconhecido, assim como atletas que não cumprirem o regulamento e não tenham sua inscrição 

confirmada pelo organizador. Faremos a identificação do atleta no dia do evento e será obrigatória a 

apresentação do documento original com foto para a retirada do kit e da medalha de participação 

(para os que completarem). 

Valor: 

✓Primeiro lote: R$ 110,00+taxa do site e vai das 00:00h do dia 15/02/2022 até às 23:59h do dia 

01/04/2022 

✓Segundo lote: R$ 140,00+taxa do site e vai das 00:00h do dia 01/04/22 às 23:59h do dia 

03/05/2022 

✓Categoria Infantil: Inscrição Grátis 

Circuito Pro: 

Categorias masculinas que valerão para o ranking estadual: 

✓Elite masculina, 19 anos acima, critério técnico (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓Juvenil, até 16 anos (1 volta) 30 kms, 400m de altimetria 

✓Júnior masculina, 17 e 18 anos (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓Sub 23, de 19 a 22 anos (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓Sub 30, de 23 a 29 anos (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓Master A1, de 30 a 34 anos (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria  

✓Master A2, de 35 a 39 anos (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 



✓Master B1, de 40 a 44 anos (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓Master B2, de 45 a 49 anos (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓Master C1, de 50 a 54 anos (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓Master C2, de 55 a 59 anos (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓Master D1 de 60 a 64 anos (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓Master D2 de 65 a 69 anos (1 volta) 30 kms, 400m de altimetria 

Categorias Feminina que valerão para o ranking estadual: 

✓Elite masculina, 19 anos acima, critério técnico (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓De 30 a 39 anos (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓De 40 a 49 anos (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓De 50 anos acima (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

Categorias masculinas que não valerão para o ranking estadual: (não federados)  

✓Open Masculina e feminina  

✓ Open A de 13 a 29 anos - (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓ Open B de 30 a 39 anos - (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓ Open 40 a 49 anos - (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

✓Open de 50 anos em diante - (1 volta) 60 km 1285 m de altimetria 

Circuito RACE: 

Masculino – Classificação Livre – Premiação 5 Primeiros gerais. - (1 volta) 30kms, 400m de 

altimetria 

Feminino Classificação Livre – Premiação 5 primeiros gerais. - (1 volta) 30kms, 400m de altimetria 

*Categoria Infantil pode se “filiar” gratuito pelo site da federação. 

Estrutura: 

• Troféu até o 5° lugar para todas as categorias Circuito Pro , Race serão apenas para os 5 primeiros 

gerais masculinos e femininos. (Demais receberão medalha Finish) 

• medalha finish 

• Ambulâncias 

• Seguro atleta 

• Pontos de Hidratação 



• Sistema de apuração por chip. Cronometragem e marcação com classificação do tempo de cada 

atleta 

• Carro e moto de apoio 

• Policiamento 

• Sinalização 

• Fiscais 

• Mesa com frutas para os atletas inscritos. 

• Fotógrafos profissionais 

• Banheiros 

• Diversos moto batedores(moto cross) levando os atletas e dando suporte durante o percurso. 

• Área Gourmet com Fast truck/Comidas /Doces/bebidas diversas. 

• Local para estacionar carro próximo a arena da prova(vagas limitadas) 

Trajeto 

  A prova será toda em uma área rural seguido de uma aventura incrível por dentro do Horto 

Florestal de AVELAR , o trajeto conta com um percurso que envolve estrada de terra batida,  três   

subidas fortes "Lobisomem" , morro do Aquenta sol e o “Morro do cruzeiro”.  Teremos trechos de 

Single “Tracking” e descidas incríveis pelo trajeto. 

O percurso será de apenas 1 (uma) volta que possui 60 km o circuito pro e 30 km o circuito Race 

com 1285 m e 400 m de altimetria cada percurso separados. O percurso não é exclusivo para os 

atletas embora seja em área rural, possui fluxo leve de carros, motos, cavalos e outros veículos. 

Portanto, o atleta deve tomar muito cuidado e respeitar as leis de trânsito do CTB. Esse Pedal pode 

ser realizado por atletas iniciantes e com média experiência em trilhas, subidas e descidas. O trajeto 

se enquadra no perfil XCM, o trajeto não oferece nível técnico e perfil de XCO. Trata-se de um 

evento de MTB e não serão aceitos atletas com bikes de estrada(Speed) ou bikes de passeio. 

Recomenda-se para a prova, a utilização de bike com amortecedor dianteiro e pneu com cravos para 

preservar a segurança do atleta. É obrigatório roupa de ciclismo e os itens de segurança como tênis 

ou sapatilha, luva óculos e capacete. É necessário concordar com o regulamento e termo de 

responsabilidade que será disponibilizado no ato da inscrição para o evento. 

A largada/chegada será na Praça de Avelar - Endereço: Rua Barão de Capivari, 172 Avelar, Paty do 

alferes, RJ. O local conta com área coberta para a os atletas e área ao ar livre bem arborizada. 

✓Programação do Circuito  MTB AVELAR 1° Etapa de 2022: 

✓Chegada obrigatória no local para retirada do kit entre 6h e 7:30h. 

✓Largada: 8:00h (todas as categorias Pró) Race : Largada: 15 minutos depois. 



A largada poderá será feita de acordo com a melhor escolha pela comissão organizadora no dia do 

evento de acordo com a quantidade de pessoas e categorias.  

✓Cerimônia de premiação: 

12:00h 

Cerimônia de Premiação: 

Os atletas deverão, obrigatoriamente, se apresentar para as cerimônias de premiação em uniforme 

completo.  

O participante que estiver descalço, de chinelo e/ou sem camisa, não será premiado e perderá o 

direito ao prêmio, mas não os pontos adquiridos. O uso de tênis, na presente ocasião, será tolerado. 

Os resultados das provas serão publicados no site da Federação de ciclismo (www.fecierj.org.br) e 

nas redes sociais. 

Resultados e RECURSOS: 

Somente serão aceitos recursos escritos e entregues à organização até 10(quinze) minutos após a 

chegada do ciclista que se sentir prejudicado, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 100,00 

(cem reais). Os recursos serão julgados pela organização do evento. A referida taxa para interposição 

do recurso será devolvida caso este seja deferido pelo Colégio de Comissários. 

✓Encerramento do evento: 15h  

Local do evento: 

 

✓ Praça de Avelar - Endereço: Rua Barão de Capivari, 172 Avelar, Paty do alferes, RJ. 

 

✓Juvenil masculina (até 16 anos) 

✓Juvenil Feminina (até 16 anos) 

✓Júnior masculina (17 e 18 anos) 

✓Júnior Feminina (17 e 18 anos) 

*Precisam entrar em contato pelo whatsapp(24-981120062) antes de se inscreverem para enviar o 

termo de responsabilidade e documentação. 

 

Maiores informações: 

 

 

Maykon Goulart (organizador) – Tel: 24- 981120062 

*Leiam o regulamento completo no ato da inscrição ou em breve no site da fecierj 

 


