
 

 

CAMPEONATO MINEIRO DE ESTRADA 2022 
10ª COPA ACT DE CICLISMO – 10º DESAFIO ESTRADA REAL 2022 

 
SIMÃO PEREIRA/MG 

 
REGULAMENTO PARTICULAR 

 
Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística Internacional), CBC 
(Confederação Brasileira de Ciclismo), FMC (Federação Mineira de Ciclismo), FECIERJ (Federação 
de Ciclismo do Estado do Rio de janeiro) e o que dispuser este regulamento particular. Para mais 
detalhes, veja os regulamentos nestas entidades. 

 
- MODALIDADES ESTRADA E CRI. 

 
- PROVA VÁLIDA PARA O RANKING CBC, CLASSE 3, FMC E FECIERJ. 

- Prova válida pelo Campeonato Mineiro de Estrada e Contrarrelógio. 

Data: 
16/04 – Competição de CRI, largada as 14 horas do bairro Balança, 21 km; 
17/04 - Competição de Estrada, largada controlada saindo da Praça central de Simão Pereira às 7:30 
horas, até a MG 3070, de acordo com as categorias; 

 
Local: SIMÃO PEREIRA 
Concentração: Praça da Cidade 
Largada: Controlada até a MG 3070 
Inscrição: sites Federação Mineira de Ciclismo, ACT e Papaléguas.org.com 

 
PERCURSO E CATEGORIAS DA PROVA DE ESTRADA 

 
1ª BATERIA 
CATEGORIA FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO VOLTAS DISTÂNCIA 
ELITE MASCULINO 23 ANOS E ACIMA NASC. 1999 E ANOS ANTERIORES 4 140 km 
SUB-23 MASCULINO 19 A 22 ANOS NASC. 2003 A 2000 4 140 km 
SUB-30 MASCULINO 23 A 29 ANOS NASC. 1999 A1993 4 140 km 

 
2ª BATERIA 
CATEGORIA FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO VOLTAS DISTÂNCIA 
MASTER A1 30 A 34 ANOS NASC. 1992 A 1988 3 105 km 
MASTER A2 35 A 39 ANOS NASC. 1987ª 1983 3 105 km 
MASTER B1 40 A 44 ANOS NASC. 1982 A 1978 3 105 km 
MASTER B2 45 A 49 ANOS NASC. 1977 A 1973 3 105 km 
JUNIOR MASCULINO 17 A 18 ANOS NASC. 2005 A 2004 3 105 km 

 

3ª BATERIA 
CATEGORIA FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO VOLTAS DISTÂNCIA 
ELITE FEMININA 23 ANOS E ACIMA NASC. 1999 E ANOS ANTERIORES 2 70 km 
SUB-23 FEMININA 19 A 22 ANOS NASC. 2003 A 2000 2 70 km 
JUNIOR FEMININO 17 A 18 ANOS NASC. 2005 A 2004 2 70 km 

 
 
 



 

4ª BATERIA 
CATEGORIA FEMININA FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO VOLTAS DISTÂNCIA 
MASTER C1 50 A 54 ANOS NASC. 1972 A 1968 2 70 km 
MASTER C2 55 A 59 ANOS NASC. 1967 A 1963 2 70 km 
JUVENIL MASCULINO 15 A 16 ANOS NASC. 2007 A 2006 2 70 km 

 
5ª BATERIA 
CATEGORIA FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO VOLTAS DISTÂNCIA 
MASTER D1 60 A 64 ANOS NASC. 1961 A 1957 1 35 km 
MASTER D2 65 ANOS E ACIMA NASC. 1957 E ANOS ANTERIORES 1 35 km 
OPEN 19-29 19 a 29 ANOS NASC. 2003 A 1993 1 35 km 
OPEN 30 + 30 ANOS E ACIMA NASC. 1992 E ANOS ANTERIORES 1 35 km 
INF. JUVENIL MASC 12 A 14 ANOS NASC. 2010 A 2008 1 35 km 
PARALÍMPICO 19 ANOS E ACIMA NASC. 2003 E ANOS ANTERIORES 1 35 km 

 
6ª BATERIA 
CATEGORIA FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO VOLTAS DISTÂNCIA 
MASTER A FEM. 30 A 39 ANOS NASC. 1992 A 1983 1 35 km 
MASTER B FEM. 40 A 49 ANOS NASC. 1982 A 1973 1 35 km 
MASTER C FEM. 50 ANOS E ACIMA NASC. 1972 E ANOS ANTERIORES 1 35 km 
FEMININO ESTREANTE 19 ANOS E ACIMA NASC. 2003 E ANOS ANTERIORES 1 35 km 
INF. JUVENIL FEM. 12 A 14 ANOS NASC. 2010 A 2008 1 35 km 
JUVENIL FEMININO 15 A 16 ANOS NASC. 2007 A 2006 1 35 km 

 
 
 

PROVA DE CRI 
 

CATEGORIAS VOLTAS DISTÂNCIA 
TODAS AS CATEGORIAS **** 20KM 

 
 
 

Aferição obrigatória para as categorias: 
 

- JUNIOR MASCULINO E FEMININO: 7,93 m 

- JUVENIL MASCULINO E FEMININO: 7,03 m 

- INFANTO JUVENIL MASCULINO E FEMININO: 6,22 m 

Observação: A aferição é obrigatória antes do início da prova, sob a responsabilidade do técnico 
ou pelo atleta e após o término da prova, sob a responsabilidade dos Comissários. O ciclista que 
apresentar sua bicicleta fora das especificações exigida será desclassificado da prova não cabendo 
recurso junto à comissão de árbitros. 

OBSERVAÇÃO: Todos os atletas deverão ser obrigatoriamente filiados a FMC, FECIERJ ou a outra 
Federação Nacional reconhecida pela CBC para participarem das categorias oficiais. Os atletas que 
estiverem irregularmente inscritos nestas categorias passarão automaticamente para uma categoria 
de acordo com a sua faixa etária. 



 

*LARGADA A PARTIR DAS 14 HORAS DO DIA 16 DE ABRIL PARA TODAS AS CATEGORIAS, NO 
BAIRRO BALANÇA EM SIMÃO PEREIRA. 

 
 

ATENÇÃO: 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. 

 
 
 
 

INSCRIÇÕES 
 

O formulário de inscrição deverá ser preenchido com as informações solicitadas e os dados 
preenchidos são de responsabilidade total do atleta. 
A Organização se reserva o direito de a qualquer momento rejeitar a inscrição de um atleta. 
Inscrição em categoria errada implica na desclassificação do atleta, conforme determinar o 
Comissário de prova. 
A organização está obrigada a solicitar a identidade do atleta para evitar erros. 

Inscrição apenas online pelos sites: 

FEDERAÇÃO MINEIRA DE CICLISMO– www.fmc.org.br 
PAPALEGUAS.ORG 
ACT 
FECIERJ 

 

CONTA PARA DEPÓSITO 
Associação Ciclística Trirriense ACT 
Banco do Brasil 
Agencia 0315-8 
C/C 53129-4 
CNPJ 11.327.324/0001-55 
ou 
PIX – 94685380797 

 
 
 

CONTATOS E INFORMAÇÕES: 
(24) 999082679 OU (24) 988144885 ADAIR (TUCHE) 

Não haverá inscrição no dia do vento. 

 Investimento: 
R$ 100,00 POR PROVA DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO 
R$ 150,00 POR PROVA DE 11 DE MARÇO A 10 DE ABRIL 



 

A inscrição só será considerada após confirmação de pagamento e cada atleta receberá 
no próprio e-mail a confirmação e uma inscrição anexada ao escopo. 
O "não pagamento" da inscrição implicará no cancelamento do pedido, sendo necessário 
preencher novamente o formulário de inscrição no preço vigente. 

 
 

Atenção: Os menores de 18 anos deverão ser autorizados pelo responsável legal (pai ou mãe). 
Será exigida a apresentação do documento assinado pelo responsável legal e da cópia do 
documento de identificação do responsável e do atleta na hora da confirmação da inscrição. 

 
 
 

PREMIAÇÃO 
 
 

● Premiação em dinheiro apenas no final do desafio, no dia 17 de Abril. 
● Troféu para os 3 primeiros colocados de todas as categorias 
● Medalha para o 4º e 5º colocados de cada categoria. 

 
PREMIÇÃO EM DINHEIRO NAS BATERIAS DE LARGADA 

 
 

1ª BATERIA 
 

1º COLOCADO R$ 800,00 
2º COLOCADO R$ 500,00 
3º COLOCADO R$ 300,00 

 
 

2ª BATERIA 
 

1º COLOCADO R$ 500,00 
2º COLOCADO R$ 300,00 
3º COLOCADO R$ 200,00 

 
3ª BATERIA – PREMIAÇÃO SOMENTE PARA QUEM FIZER 2 VOLTAS – 70 KM 

 
1º COLOCADO R$ 400,00 
2º COLOCADO R$ 200,00 
3º COLOCADO R$ 100,00 

 
4ª BATERIA – PREMIAÇÃO SOMENTE PARA QUEM FIZER 2 VOLTAS - 70 km 

 
1º COLOCADO R$ 400,00 
2º COLOCADO R$ 200,00 
3º COLOCADO R$ 100,00 



 

 
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

 
Na cerimônia de entrega de premiação o protocolo exige que o atleta deva estar com o mesmo 
uniforme que competiu. Não poderá estar sem camisa, usando sandália ou chinelo de dedos. O uso 
de tênis será tolerado. O atleta não poderá subir com sua bicicleta ao pódio, levar criança, animais e 
nem exibir banners. É uma formalidade, uma solenidade, um sinal de respeito. 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

a) É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a 
competição. A título de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer água potável para cada 
atleta inscrito, em postos de controle ao longo do percurso. O atleta poderá carregar peças e 
ferramentas desde que não cause perigo para ele e os outros competidores. 

 
 

b) Poderão ser desclassificados os atletas que fornecerem falsas informações, praticarem manobras 
desleais com outros atletas, tiver conduta antidesportiva mesmo não sendo no momento da prova, 
atalharem por caminhos não permitidos ou pegar carona, ou o atleta não possuir pelo menos um 
dos números de identificação durante a prova, estar acompanhado por terceiros no percurso, largar 
fora da área de sua categoria, desrespeitar membros da organização, tumultuar o trabalho da 
Organização (desde a inscrição até a premiação). 

 
b) Qualquer atitude e/ou comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão 
verbal ou de qualquer espécie são casos suscetíveis a advertência e/ou banimento do atleta em 
questão. Esta regra vale em todas as distâncias categorias, sejam com outros atletas, staffs, turistas 
locais, equipe médica ou membros da organização. 

c) Todo ciclista deverá usar capacete, desde o inicio até o termino de cada corrida! 
Não será permitido o uso de calça, meias longas ou de compressão, qualquer material compressivo 
seja no joelho ou cotovelos, aparelhos eletrônicos, câmeras de vídeo, qualquer objeto que 
modifique o equipamento ou o uniforme!! 

 
d) É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio no percurso 
da prova, que não tenham sido autorizados pelos comissários, sob pena de desclassificação do 
atleta acompanhado. 

 
e) Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos 
serão anunciados e afixados para avaliação dos atletas interessados. 

 
f) Recursos serão aceitos até 15 minutos após a divulgação do resultado oficial. Passado este prazo, 
o mesmo será homologado pela Organização e divulgado como oficial. 



 

g) Desistências: em hipótese alguma o dinheiro da inscrição será devolvido caso o atleta desista da 
prova, a qualquer tempo. Não são permitidas transferências de inscrição para outro atleta. 

 
h) É proibido aos atletas o uso de camisa sem mangas, meias longas ou de compressão, câmera 
de vídeo, fones de ouvido e rádio de comunicação durante o período de competição. É obrigatório o 
uso de capacete com jugular fechada. A jugular aberta desclassifica o atleta. 

 
i) A bicicleta deve ser a clássica com aro 27, guidão curvo, pneus tubulares, clinchers ou similar que 
se enquadre dentro das especificações exigidas. 
Rodas com no mínimo 16 raios. É proibido o uso de protetor de nylon nas rodas. É proibido o uso de 
qualquer tipo de equipamento como carenagem e guidão clipe (alongador) na prova de estrada. 

 
j) Numeração: o atleta receberá um numeral, sendo o mesmo pessoal e intransferível. O numeral 
deverá ser fixado na camisa, na altura do bolso traseiro. Em nenhuma hipótese o tamanho dos 
numerais poderá ser alterado ou cortado. 

 
k) A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, a FMC (Federação Mineira de Ciclismo), a CBC, 
os promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de 
equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes 
causados por acidentes durante o treinamento ou competição. 

 
l) Decisões Soberanas: as dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão 
organizadora juntamente com o colégio de comissários de forma soberana, não cabendo recursos a 
essas decisões. 

 
m)  A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem alguma restrição 
ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso contrário, todas as imagens 
serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso em qualquer data, sem qualquer 
compensação financeira. 

 
n) É responsabilidade de cada participante: 

 
● Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As 

equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e 
encaminhamento do acidentado para um hospital da rede SUS mais próximo. A partir daí 
termina a responsabilidade da Organização.  

● Zelar pela boa imagem do ciclismo. 
● Ao se inscrever nesta competição cada participante declara ter entendido e aceitado todas 

as normas e isenta o Organizador, Promotor, Patrocinadores e Apoiadores deste evento de 
toda e qualquer responsabilidade quanto a furtos ou roubos, acidentes, ou seja, sobre 
quaisquer consequências de sua participação neste evento. Declara ainda que não está 
impedido de participar deste ou qualquer outro esporte por motivos de saúde ou médicos. 



 

● Todos os atletas terão seguro. 
 
 

Obs.: Esse Regulamento pode ser alterado até o último minuto antes da largada da corrida, de 
acordo com o Comissário de Prova. 

 
 

Realização 
Associação Ciclística Trirriense - ACT 

 
 

REDE HOTELEIRA 
 

Hotel Morro Grande – (32) 8406-2052 
Hotel Santa Helena – (32) 9122-4526 
Solares Pousada (24) 98118-3644 
Três Chalés (32) 9804-9792 
Pousada Sandra (32) 9131-9247 / 9131-9242 


