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            GUIA DE COMPETIÇÃO 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Confederação Brasileira de Ciclismo,a Federação Paranaense de Ciclismo e a Prefeitura Municipal de Maringá  têm o 
prazer de convidar a todos a participarem do “CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESTRADA JUNIORES 2019”, que 
acontecerá na cidade de Maringá, estado de PR, no período de 05 a 07 de julho de 2019, no TECNOPARQUE em 
Maringá-PR. 

Este é o principal evento do calendário nacional de Estrada e conta com pontos válidos para Ranking Nacional, Classe 
CN, Ranking UCI para a categoria Junior e será regido sob as regras e normas da CBC, e/ou, UCI. 

2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Somente poderão participar do evento ciclistas filiados a CBC. Para se filiar, o ciclista (avulso) deve entrar em contato 
com a Federação de Ciclismo do seu Estado, os que fazem parte de algum clube, deve solicita-lo a sua regularização de 
sua filiação juntamente à CBC. 

A organização, patrocinadores e/ou CBC, não se responsabilizam por nenhum extravio de bens de ciclistas e/ou público 
presente, não cabendo qualquer tipo de indenização. 

Recomendamos ao ciclista ou equipe, ter plano de saúde ou seguro de acidentes pessoais em eventos esportivos. Em 
caso de acidentes a organização efetuará os primeiros socorros e irá encaminhar o ciclista acidentado para um hospital 
da rede pública. 

MEIO – AMBIENTE: Por favor, respeitem o meio ambiente. Descartes inapropriados de comida, sacolas, garrafas ou 
copos de água, caramanholas e afins não serão tolerados. Tais objetos deverão ser descartados em lugares 
apropriados. Penalizações poderão ser aplicadas ao ciclista ou equipe caso seja constatada a infração.  

3. INSCRIÇÕES 

As inscrições são apenas para ciclistas avulsos ou de clubes, que estejam filiados no ano de 2019, as mesmas serão 
realizadas através do sistema on-line da CBC, até o dia 02/07/2019, às 00:00 horas. O ciclista ou Clube deverá ter em 
mãos o número da Licença CBC ou CPF do(s) ciclista(s) para ter acesso as inscrições. Siga corretamente as etapas de 
verificações de dados cadastrais e solicite atualização de dados se encontrarem qualquer irregularidade. Ao final 
imprima o comprovante e leve-o para confirmação de participação, caso seja necessário, será solicitado o 
comprovante. 

Não serão aceitas inscrições após o prazo acima descrito. 

4. PROGRAMAÇÃO 

Sexta-feira (05/07)– 15:00 às 17:30 – Confirmação de Participantes e retirada de numerais.  
Sexta-feira (05/07) -  18:00 – Congresso Técnico Estrada 
Sábado (06/07) – CRI (Todas as Categorias) 
Domingo(07/07) – Resistência (Todas as Categorias) 

Local das Provas : Parque Tecnológico (Tecnoparque) 

Local do Congresso Técnico e Retirada de numerais: Sala de Reuniões do Estádio Willie Davis – Vila Olímpica.  

5. PARTICIPAÇÃO  

CRI – Máximo 03 atletas por equipe para todas as categorias. 
ESTRADA – Não há limites de atletas por equipe por categorias.  
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6. PROGRAMAÇÃO PROVAS 

CRI – Sábado (06/07) 

Concentração: 08:00 hrs / 1ª Largada: 09:00 hrs.  

ORDEM DE LARGADA 

HORA CATEGORIA KM POR VOLTA VOLTAS 
KM 

TOTAL 

08:00 

INFANTOJUVENIL FEMININO   7-10 

JUVENIL FEMININO   7-12 

JUNIOR FEMININO   7-15 

INFANTOJUVENIL MASCULINO   7-12 

JUVENIL MASCULINO   7-15 

JUNIOR MASCULINO   10-15 

 

ATENÇÃO: A confirmação de participação no CRI é obrigatória na retirada de kit. Os 
atletas que não confirmarem sua participação até este horário, serão retirados da 
ordem de contrarrelógio. 

 
A ordem de largada provisória e os horários serão publicados após o fechamento das inscrições. 
A ordem de largada oficial e os horários serão publicados após a finalização da confirmação de participantes. 

ESTRADA – Domingo (07/07) 

ASSINATURA 
SÚMULA 

LARGADA CATEGORIA 
KM P/ 
VOLTA 

Nº 
VOLTAS 

KM PREMIAÇÃO*  

07:00 08:00 JUNIOR FEMININO   49-60 10:40 

07:00 08:05 JUVENIL FEMININO   30-40 10:40 

07:00 08:10 INF.JUVENIL FEMININO   20-25 10:40 

 

ASSINATURA 
SÚMULA 

LARGADA CATEGORIA 
KM P/ 
VOLTA 

Nº 
VOLTAS 

KM PREMIAÇÃO*  

 10:40 JUVENIL MASCULINO   60-70 12:30* 

 10:40 INF. JUVENIL MASCULINO   35-40 12:30* 

 13:30 JUNIOR MASCULINO   80-100 16:45* 
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7. CICLISTAS DOBRADOS (Que tomam volta)  

Fica a critério da Direção de Prova e Juri analisar as condições de prova e permitir ou não que atletas que tomaram 
volta permaneçam na competição. Os atletas retirados NÃO entram na classificação final.  

8. ABASTECIMENTO 

Os pontos de apoio e procedimentos de abastecimento serão informados no Congresso Técnico.  

9. ASSINATURA DE SÚMULA 

A assinatura de súmula é OBRIGATÓRIA na prova de RESISTÊNCIA. Os ciclistas que não assinarem a súmula ficam 
sujeitos a penalização de acordo com o Regulamento CBC/UCI. 

A aberturura das súmulas será 01 hora antes da largada. O fechamento será 10 minutos antes da largada. 

10. RESULTADOS 

Todos os resultados, de todas as categorias, serão divulgados, no local de prova, assim que for oficialmente encerrada 
a bateria e conferidas as penalidades, feito isto os mesmos serão afixados no painel de comunicados para 
conhecimento de todos, pós-evento, os mesmos estarão à disposição no site, www.cbc.esp.br 

11. RECURSOS 

Somente serão aceitas, reclamações, pedido de revisão de resultados ou similar, mediante recurso por escrito, 
entregue ao Presidente do Colégio de Comissários, ou encaminhado à secretaria do campeonato, até 30 (trinta) 
minutos após a divulgação do resultado oficial. Todo e qualquer recurso encaminhado à organização, será julgado pelo 
JURI do Colégio de Comissários, sendo estes: PCP, C2, C3, C4 e Juiz de Chegada. As decisões do Juri são finais e não 
cabem apelação.  

12. ANTIDOPING 

O controle de Doping seguirá o Regulamento do ABCD e/ou UCI. 

13. PUBLICIDADE E USO DE IMAGEM 

Todo e qualquer atleta inscrito na prova, que tenha alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, seja via internet, 
fotos, filmes, revistas, anúncios, informativos e outros, deverá notificar a organização por escrito no momento da sua 
confirmação de inscrição, caso contrário o mesmo estará autorizando o seu uso para fins lícitos, em qualquer 
momento, independente de ressarcimento financeiro. 

Todos os filmes e fotografias relativos à prova têm direitos reservados à CBC. 

Todo e qualquer interesse por parte de um profissional ou empresa de cobertura, que queira fazê-lo da prova, estará 
sujeito à aprovação da CBC. 

14. OBRIGAÇÕES  

Todos os corredores devem ter total conhecimento deste Regulamento e do regulamento CBC e UCI, referentes às 
provas de estrada. 

Apresentar-se para competir com uniforme completo conforme definido por sua Equipe ou Associação Esportiva. No 
caso de atletas avulsos o uniforme não deve pertencer a nenhuma equipe registrada a CBC, ou UCI, uniformes de 
seleções nacionais e de toda e qualquer equipe oficialmente registrada e licenciada na CBC no ano de 2019. 

Comportar-se de forma competitiva e responsável durante toda a prova, respeitando as autoridades desportivas e os 
demais ciclistas. 

Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da prova, pois a 
organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. 

http://www.cbc.esp.br/
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O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e seu desempenho e 
julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. Pode o Presidente do Colégio de Comissários, 
segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento. 

15. CERIMÔNIAS DE PREMIAÇÃO 

As seguintes orientações são aplicáveis às cerimônias oficiais de premiação: 

- O Campeão Brasileiro, o segundo e o terceiro colocados, devem estar prontos para a cerimônia oficial de premiação, 
que será conduzida sob a responsabilidade do Chefe de Cerimonial;  

- Os ciclistas devem se apresentar em vestimentas de corrida, vestindo seus uniformes de competição, tênis, sem 
boné, chapéu, boina ou afins e sem óculos. 

16. COLÉGIO DE COMISSÁRIOS 

As seguintes pessoas foram nomeadas como Juri pela Comissão de Arbitragem da CBC: 

Comissário Qualificação 

Elaine Sirydakis   UCI - Internacional  

Luiz Fernando Vasconcellos UCI Nacional Elite 

Thiago Soares Nacional 

Stefan Braga Nacional  

Juliano Passoni Nacional 

Os demais membros do Colégio de Comissários serão anunciados no Congresso Técnico.  

17. HOSPITAIS 

Hospital Municipal de Maringá - Público 
 

Santa Casa de Maringá - Público 
R. Gerson Soares Costa Kuriango, 1518 

 
 Santos Dumont, 555 

(44) 3221-4800 
 

(44) 3027-5633 
Atendimento 24 horas 

 
Atendimento 24 horas 

   Hospital Universitário Regional de Maringá - 
Público 

 

Hospital e Maternidade Santa Rita - 
Privado 

Av. Mandacaru, 1590 
 

31, Av. Independência, 1 
Parque das Laranjeiras (44)    3011-9100 

 
(44) 3220-6000 

Atendimento 24 horas 
 

Atendimento 24 horas 

   Hospital Unimed - Privado  
  Zona 10, Maringá - PR 
  (44) 3221-2722 
   

Em caso de acidentes os atletas serão encaminhados para um hospital público. O atendimento inicial será 
padrão SUS. Sugerimos fortemente que cada atleta tenha seu próprio seguro saúde (plano de saúde). 
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INSERIR MAPA DO CRI E MAPA DA ESTRADA 

 

19. CONTATOS DA ORGANIZAÇÃO.  

Confederação Brasileira de Ciclismo 
Avenida Maringá, 627, sala 501.  
Telefone: 43 3327-3232 
Email: cbc@cbc.esp.br  
 

18. Mapas e Altimetrias 

 

 

Veja como chegar ao local do evento saindo do Velódromo Municipal em: https://goo.gl/maps/g5WnLhKwVJo 

Endereço Local Evento: Avenida Pioneiro Angelo Bortolotto. Maringá – PR. 

 

mailto:cbc@cbc.esp.br
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