
 
 

REGULAMENTO PARTICULAR 
 
ARTIGO 1º ORGANIZAÇÃO 
O  evento  CAMPEONATO  BRASILEIRO  DE  ESTRADA  E  CRI  2019  é  organizado  pela  
Confederação  Brasileira  de 
Ciclismo, Prefeitura Muncipal de Paulínia e com o apoio da Federação Paulista de Ciclismo. O evento 
será regido pelos Regulamentos da CBC/UCI. 
 
ARTIGO 2º TIPO DE PROVA 
A prova é classe CN do Calendário Nacional e também conta pontos para o ranking internacional. 
A ela se atribui a seguinte pontuação para o ranking nacional: 
 

POS Campeonato Brasileiro 

 CN  

 ESTRADA CRI 

1 180 110 

2 150 90 

3 120 70 

4 100 60 

5 80 45 

6 65 40 

7 55 35 

8 45 30 

9 36 25 

10 29 20 

11 25 15 

12 22 10 

13 20 8 

14 18 7 

15 16 5 

16 15 - 

17 14 - 

18 13 - 

19 12 - 

20 11 - 

21 10 - 

22 9 - 

23 8 - 

24 7 - 

25 6 - 

26 5 - 

27 4 - 

28 3 - 

29 2 - 

30 1 - 



 
As categorias Elite/S23 competem juntas, porém para efeitos de ranking nacional e classificação nacional, o 
atleta recebe o ponto referente à sua categoria.  Para o ranking internacional é enviado um único resultado, 
com as categorias combinadas. A a pontuação para o ranking UCI e stá  de acordo com o Regulamento 
UCI artigo 2.10.031. 
 
A premiação será feita de acordo com a categoria do atleta exceto se houver um atleta S23 entre os 03 
primeiros da Classificação combinada (Elite/S23). Nesse caso, o atleta sobe ao pódium  e recebe as duas 
premiações, de Elite e de S23.  
  
 
ARTIGO 3º PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar da prova atletas filiados em 2019 nas categorias abaixo: 
 
Elite/S23 M/F; 
 
 
ARTIGO 4º INSCRIÇÕES 
Através do site da Confederação Brasileira de Ciclismo: www.cbc.esp.br. 
Prazo final: 23/06. 
 
ARTIGO 5º SECRETARIA 
A secretaria do evento para retirada de kits e confirmação de participantes atenderá no dia 27 de 
junho das 15:00 às 17:00 hrs no Vitória Hotel Convention Paulínia. 
Endereço: Av. Heitor Nascimento, 110 - Jardim Nossa Sra. 
Aparecida, Paulínia - SP, 13140-000 
Telefone: (19) 3517-8500 
 
A reunião dos Diretores Esportivos (Congresso Técnico) será realizada as 18:00 horas n o  m e sm o 
loc a l .  
 
ARTIGO 6º SÚMULA DE LARGADA 
A partida da prova de Estrada e CRI serão dadas rigorosamente no horário estabelecido neste guia 
técnico, e todos 
os ciclistas que não assinarem a súmula para a prova de ESTRADA, ficam sujeitos a penalização de 
acordo com o  regulamento UCI. 
 
A abertura da súmula será 1 (uma) hora antes da largada até 10 (dez) minutos antes do 
horário previsto de largada. 
 
Os carros de equipe devem estar no local da largada e em ordem 60 minutos antes do início da 
corrida para as provas onde a caravana será liberada. 
 
ARTIGO 7º RÁDIO VOLTA 
As informações da prova para as categorias Elite/S23 M/F e Junior M serão transmitidas através da 
Rádio Volta. A 
Frequência a ser utilizada será informada no Congresso Técnico. 
 
ARTIGO 8º APOIO NEUTRO 
O organizador disponibilizará 2 (dois) veículos neutros que atenderão a competição. Os veículos 
estarão equipados 
com: bicicleta reserva, kit reparo e um par de rodas. 
 

http://www.cbc.esp.br/


ARTIGO 9º CARROS DE APOIO 
CRI – Não serão permitidos carros de apoio, somente os que atendem a exceção abaixo. Somente 
pontos de apoio fixo. O local desses pontos será informado em breve. 
 
RESISTÊNCIA - Terão direito a carros de apoio somente equipes que tenham no mínimo 3 
participantes na competição. 
Cada  equipe  terá  direito  a  apenas  um  carro  de  apoio  na  caravana  durante  a  competição.  Os  
carros  deverão atender os Regulamentos UCI.(Artigo 2.2.032 e 2.2.032bis). A altura máxima dos 
carros é de 1.66m.  
 
ARTIGO 10º ABASTECIMENTO 
Os procedimentos de abastecimento serão informados no congresso técnico. 
 
ARTIGO 11º QUANTIDADE DE ATLETAS POR EQUIPE CRI 
 

CATEGORIA QTD 

Sub23   Masculino   - 03 atletas 

Sub23   Feminino   - 03 atletas 

Elite   Masculino   - 03 atletas 

Elite   Feminino   - 03 atletas 

 
RESISTÊNCIA 
 
De acordo com o artigo 1.4.001 da Organização Geral do Esporte 2019. 
 
1.4.001 Para as Provas Clássicas ou de Um (01) Dia, as equipes poderão ser formadas por até Dez 
(10) ciclistas. Em provas abertas a várias categorias, este número será referência máxima por 
categoria. Quando se tratar de categoria Elite e Sub-23,  entende-se como uma única formação. 
Neste caso a única exceção considerada é para o Campeonato Brasileiro Elite e Sub-23 de Estrada, 
onde as equipes podem ter uma formação superior a 10 atletas. 
 
ARTIGO 12º MULTAS / PENALIZAÇÕES 
Serão aplicadas multas/penalizações de acordo com o regulamento UCI. 
 
Por favor, respeitem o meio ambiente. Descartes inapropriados de comida, sacolas de comida, garrafas de 
água, roupas, caramanholas, etc. não serão permitidos. Tais objetos devem ser descartados nos carros de 
equipe ou nas zonas apropriadas para esse fim. Multas poderão ser aplicadas para os que desrespeitarem o 
meio ambiente. 
 
ARTIGO 13º CICLISTAS DOBRADOS (Que tomam volta) 
Fica a critério da Direção de Prova e do Juri analisar as condições de prova e permitir ou não que 
atletas dobrados permaneçam em competição. 
 
ARTIGO 14º RECLAMAÇÕES 
O  colégio  de  comissários  (Juri)  tomará  todas  as  decisões  relacionadas  ao  aspecto  esportivo  da  
competição.  O  Juri 
aceitará apenas protestos escritos. 
De acordo com o regulamento UCI as decisões do Juri são finais e não estão abertas a apelos 
posteriores. 
 



ARTIGO 15º PROTOCOLO 
De acordo com o artigo 1.2.112 do regulamento UCI, os ciclistas, de acordo com sua classificação 
e desempenho 
deverão participar da cerimônia oficial de premiação. Serão premiados os 03 primeiras atletas da 
categoria Elite e os 03 primeiros atletas da categoria S23 exceto quando um atleta da S23 estiver entre 
os 03 primeiros colocados da Elite. Neste caso o atleta será premiado em ambas as categorias. 
 
ARTIGO 16º ANTIDOPING 
O antidoping ocorrerá de acordo com as leis brasileiras (ABCD) em concordância com o regulamento 
UCI. 
 
ARTIGO 17º CASOS OMISSOS 
Casos omissos serão resolvidos pelo Colégio de Comissários. 
 
ARTIGO 18º PROGRAMAÇÃO: 
27/06 Quinta – Feira (15:00 – 17: 00) Retirada de Kits e Confirmação de Participantes. 
27/06 Quinta – Feira  (18:00)  - Congresso Técnico 
28/06 Sexta-feira 10:00  – Prova de Contrarrelógio Individual 
 

HORA CATEGORIA KM POR VOLTA VOLTAS 
KM 
TOTAL 

 

SUB23 FEMININO 7.8 3 23.46 

ELITE FEMININO 7.8 3 23.46 

S23 MASCULINO 7.8 4 31.26 

ELITE MASCULINO 7.8 4 31.26 

 
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. Não serão 
aceitas inclusões ou substituições de atletas no CRI. 
 
A ordem de largada provisória será publicada na Quarta-Feira 26/06. 
A ordem de largada oficial e os horários serão publicados após a finalização da confirmação de 
participantes. 
 
29/06 - Sábado (10:00)  - Prova de Resistência (Estrada) – FEMININO 
 

ASSINATURA 
SÚMULA 

LARGADA CATEGORIA 
KM P/ 
VOLTA 

Nº 
VOLTAS 

KM 

09:00 10:00 ELITE/SUB23 FEMININO 8.8 11 96.8 

* Premiação – Logo após o término da prova. 
    

30/06 Domingo (10:00) – Prova de Resistência (Estrada) – ELITE/S23 MASCULINO 
 

ASSINATURA 
SÚMULA 

LARGADA CATEGORIA 
KM P/ 
VOLTA 

Nº 
VOLTAS 

KM 

09:00 10:00 ELITE/S23 MASCULINO 8.8 21 184.8 

 
* Premiação – Logo após o término da prova. 

   



 


