
 
REGULAMENTO GRANDE PREMIO DIA DO 

TRABALHADOR 
 

 
1- Regulamento Particular da Competição 
 
Participa do GRANDE PREMIO DIA DO TRABALHADOR por livre e espontânea vontade; em seu nome e de seus 
sucessores, isenta os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento de toda e qualquer 
responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua 
participação nesta prova, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização; 
Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde perfeita e de haver 
treinado adequadamente para esta prova; até a data de sua inscrição, não foi impedido de participar de qualquer 
outro esporte por motivos médicos; não usa drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas; 
Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e 
quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da sua participação neste evento, antes, durante ou depois 
do mesmo. 
Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, acessórios, capacete...) ou de 
qualquer outro bem durante toda a prova; 
Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta; 
Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento necessário, médico e/ou 
cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados sanguíneos; 
Está ciente que, além deste Regulamento Particular, sua participação está sujeita às normas impostas pela 
Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj); 
Na ausência de item específico para um determinado assunto neste regulamento particular, a organização considera 
como referências para decisões técnicas ou desportivas os  regulamentos da FECIERJ, CBC e da UCI, nessa ordem de 
hierarquia. 
A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este 
regulamento, total ou parcialmente. 
A ORGANIZAÇÃO em conformidade com o regulamento CBC, dá-se ao direito de advertir, suspender ou proibir a 
participação e inscrição de atletas, conforme a gravidade de seus atos pré, em ou pós prova, assim como estender 
tais regras à staffs, DD (diretores esportivos), comissários, apoiadores, voluntários e assim como for necessário. 
 
2 - O Evento 
 
Realização:  FECIERJ 
Responsável: ADAYR APARECIDO DE SOUZA 
Supervisão: FECIERJ. EVENTO VÁLIDO PARA O RANKING ESTADUAL 2022 
Ranking: 1 
Tipo de Prova: XCM Maratona 
Dia: 1 de MAIO de 2022 
Evento: GRANDE PREMIO DIA DO TRABALHADOR 
Local do Evento  – RIO DAS FLORES/RJ 

 

 

 



 

2.1 Programação:  

Domingo 

06:30 horas – Abertura do evento. 

07:00 horas – Distribuição de Numerais 

09:00 horas – Largada para todas as categorias 

2.2 Categorias  
 
 CATEGORIA  SEXO PERCURSO 

1 ELITE – 19 anos e acima MASCULINO 62 km 
2 JUVENIL – 15 e 16 anos MASCULINO 32 km 
3 JUNIOR – 17 e 18 anos MASCULINO 62 km 
4 SUB 23 – 19 a 22 anos MASCULINO 62 km 
5 SUB 30 – 23 a 29 anos MASCULINO 62 km 
6 MASTER A1 – 30 a 34 anos MASCULINO 62 km 
7 MARTER A2 – 35 a 39 anos MASCULINO 62 km 
8 MASTER B1 – 40 a 44 anos MASCULINO 62 km 
9 MASTER B2 – 45 a 49 anos MASCULINO 62 km 
10 MASTER C1 – 50 a 54 anos MASCULINO 62 km 
11 MASTER C2 – 55 a 59 anos MASCULINO 62 km 
12 MASTER D1 – 60 a 64 anos MASCULINO 62 km 
13 MASTER D2 – 65 anos e acima MASCULINO 62 km 
 #######################   
14 ELITE – 19 anos e acima FEMININO 62 km 
15 JUVENIL -15 a 16 anos FEMININO 32 km 
16 JUNIOR – 17 a 18 anos FEMININO 32 km 
17 MASTER A – 30 a 39 anos FEMININO 62 km 
18 MASTER B – 40 a 49 anos FEMININO 62 km 
19 MASTER C – 50 anos e acima FEMININO 62 km 
 ########################   
 CATEGORIA SPORT SEXO PERCURSO 
20 ESTREANTE FEMININO FEMININO 32 km 
21 OPEN MASCULINO ATÉ 29 ANOS MASCULINO 32 km 
22 OPEN MASCULINO 30+ MASCULINO 32 km 
 
2.3 Normas 
2.3.1. O (A) atleta que possuir o título de campeão Nacional Elite deve portar a sua respectiva camisa. Os campeões 
dos anos anteriores não devem largar com a respectiva camisa. 
2.3.2. Não serão permitidas camisas e uniformes da Seleção Brasileira de Mountain Bike ou seleção de outros países, 
bem como uniformes de campeão mundial.  
2.3.3 O atleta deverá largar com a camisa de sua Equipe-Clube-Patrocinador. A mesma não pode ser sem mangas. 
Exemplo: camisa cavada. Em caso de uso de capa de chuva, a mesma deve ser transparente. 
 
3 - Premiação 
Medalhas ou troféus até quinta colocação em todas as Categorias. 
A entrega da Premiação das categorias será às 13h00, 4h após a largada. É obrigatório o uso de camisa, bermuda e 
será tolerado o uso de tênis na entrega da premiação. 
 



4 - Inscrições 
Inscrições: www.fecierj.org.br 
 
Valor de Inscrição: R$ 100,00 
De 10/04/2022 até dia 29/04/2022 (sexta-feira às 18 horas) no valor de R$ 100,00.  
Não haverá inscrições após a data de encerramento, salvo aprovação do organizador. 
Valor de Inscrição Master D com 50% do valor. 
Forma de pagamento: 
 
 
Categorias Infanto Juvenil / Juvenil e Júnior Masculino e Feminino são isentos do valor da inscrição. 
Conta Depósito: Banco Brasil, Ag: 0315-8, Cc: 53.129-4,  
Favorecido: Associação Ciclística Tririense. CNPJ: 11 327.324/0001_55. 
PIX: 11 327.324/0001_55 
Envio do Comprovante para e-mail: fecierjpresidenteadayr@gmail.com ou pelo whatzap: 24-99908-2679 
 
5 – Equipamentos e Abastecimentos 
O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente (carregada, arrastada ou 
empurrada) pelo próprio atleta. Um atleta separado de sua bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso da 
prova. 
Todo equipamento que o atleta utilizar na prova poderá ser checado pela organização momentos antes da largada, e 
ter seu uso vetado caso seja considerado impróprio ou de risco para a participação no evento. 
 
6 – Deveres do atleta 
Verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações para sua participação no evento. 
Ter um seguro de vida compatível com as necessidades de seus dependentes e beneficiários. 
Ter seguro total de todo o seu equipamento (bicicleta, capacete, acessórios...). Cada atleta é responsável pelo zelo e 
pela guarda de todo o seu equipamento/material de prova e objetos pessoais. 
Ter um bom convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As equipes de saúde que 
apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais 
próximo. A partir daí termina a sua responsabilidade. Todas as despesas hospitalares correrão por conta do 
acidentado. 
Manter os números claramente visíveis durante toda a competição, pois serão anotados para controle. 
 
7 – Penalizações passiveis de Desclassificação 
Rebocar ou ser rebocado por outra bicicleta utilizando qualquer artifícios. 
Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais oficiais de  
prova. 
Pedalar sem capacete durante a prova. 
Manobras desleais contra outro biker. 
Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição. 
Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona. 
Largar em pelotão à frente daquele reservado para a sua categoria. 
Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação). 
Desrespeitar e não acatar ordens dos árbitros e fiscais de prova. 
Aquecer no circuito durante a realização de outras baterias. 
 
8 – Resultados 
Os resultados estarão no site da www.fecierj.org.br  na página de Resultados até no máximo 1 dias após o evento.  
 
9 – Recursos 
Só serão aceitos recursos escritos, entregues na Secretaria Oficial, durante o transcorrer da prova ou até 10 minutos 
após o fim da bateria do interessado. Só serão julgados os recursos individuais por escrito em duas vias. Os recursos 
serão Julgados pelo Colégio de Comissários do Evento. 
Após o tempo de Recurso o Resultado será homologado e a premiação será entregue. 
 



10 – Cancelamento de Prova 
Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, condições meteorológicas, etc), os 
organizadores e patrocinadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização. A data do evento será transferida 
para outro dia de acordo com a disponibilidade do Calendário da FECIERJ, CBC, Organizadores e Patrocinadores. 
 
11 – Direito de Imagem 
O Biker registrado em vídeo e fotografia pela Organização e seus parceiros oficiais. Os participantes que tiverem 
alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notificá-la por escrito à Organização no ato de sua inscrição 
no evento. Caso contrário estarão, automaticamente, autorizando a sua utilização de forma inteiramente gratuita, a 
título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, sem limitação de tempo ou de número de 
vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida ao autorizador qualquer remuneração. 
 
12 – Percurso:  

 
 
 
 
13 - Declaração 
No ato da inscrição, o atleta declara que leu, está ciente e aceitará todos os termos do Regulamento e Regimento 
Esportivo da FECIERJ 2022 e assume total responsabilidade por sua participação no evento. 


