
 

 

Regulamento  

DESAFIO DE ALCÂNTARA (2ª Edição) 

 

Iniciando uma nova era do ciclismo do estado do Maranhão, a FMC – Federação Maranhense de Ciclismo, 

realizará no dia 26 de março de 2017, a 2ª Edição da Prova Ciclística de estrada DESAFIO DE ALCÂNTARA. 

DA PROVA: 

ART. 1º-O DESAFIO DE ALCÂNTARA tem como objetivo incentivar a prática do ciclismo no estado do Maranhão, prova 

que faz parte do CAMPEONATO MARANHENSE DE CICLISMO de2017 – Etapa de resistência. 

ART. 2º -  Todos os participantes, atletas, dirigentes, técnicos, mecânicos e convidados em geral, tomarão conhecimento 

deste regulamento, em conformidade com as normas da CBC e UCI, e ao aceitar a sua inclusão no DESAFIO DE 

ALCÂNTARA, assumem o compromisso de respeitá-lo, bem como acatar as autoridades da prova e suas decisões, 

submetendo-se as sanções e penalidades, durante todo o desenrolar da competição. 

ART. 3º  Os promotores da Eu Corro Eventos esportivos, SLZ Cycling Clube, e/ou qualquer outro membro da organização 

do evento, ora designado, não assumem responsabilidade, direta ou indiretamente, por danos sofridos por pessoas ou 

máquinas, ou por elas provocadas, entre si ou terceiros durante a prova. 

ART. 4º - No ato de sua inscrição no evento, o atleta será automaticamente incluído no sistema de segurados contra 

qualquer acidente ocorrido em motivo da competição, sendo assistido pelo plano padrão da seguradora contratada. 

Porém, Haverá atendimento emergencial aos atletas, no sentido de serviço de apoio médico com ambulância para 

prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de 

emergência como de qualquer outra necessidade será efetuado na REDE PÚBLICA. A ORGANIZAÇÃO e/ou 

PATROCINADORES não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta venha a ter após a prova. 

INSCRIÇÕES: 

ART. 5º - A inscrição terá o valor de R$ 60,00 para todas as categorias. 

ART.6 º – A prova será disputada nas categorias Feminino, Juvenil, Veterano, Júnior, Elite, Master A1 e A2, Master B1 e 

B2, Master C1 e C2 e Categoria MTB masculino e feminino nesta última, as bikes deverão ter pneu Grosso. 

DIREÇÃO DA PROVA: 

ART. 7º -Na organização da prova haverá um Diretor Geral de Prova e uma equipe de Comissários. O Coordenador de 

Comissários deverá escolher entre os mesmos, os que atuarão como cronometristas, juízes de largada e chegada. 

 

 

 



 
 

ART. 8º-A equipe de Comissários, logo após o término de cada categoria e, de acordo com as súmulas e anotações dos 

comissários adjuntos, elaborará o Boletim Oficial da etapa com os resultados e classificações gerais, bem como demais 

informações. 

RECLAMAÇÕES: 

ART. 9º - As reclamações somente serão aceitas se estiverem justificadas em papel escrito, através do atleta ou 

responsável direto do mesmo, até 30 minutos após a divulgação dos resultados e 60 minutos após a entrega do Boletim 

Oficial. A mesma só será aceita mediante o pagamento de taxa no valor de R$100,00 (cem reais) valor este que será 

restituído ao reclamante, caso seja deferida a sua reclamação pela comissão organizadora. 

ART. 10º-Não serão aceitas reclamações coletivas. 

SÚMULA/LARGADA: 

ART.11º -A largada de cada bateria será dada rigorosamente no horário estabelecido na programação e boletim oficial 

do evento. 

ART. 12º- O encerramento de assinaturas de súmulas se dará 30 (trinta) minutos antes do horário de largada. 

PROGRAMAÇÃO 

26/03/2017 – Terminal do Cujupi: a partir das 06h30min - assinatura das Súmulas. 

26/03/2017 -  Largada de todas as categorias com 1minuto de intervalo entre as baterias a partir das 08hrs.  

ORDEM DA LARGADA DAS CATEGORIAS 

ORDEM CATEGORIA KM HORA 

1ª LARGADA: ELITE  100km 08:00 

2ª LARGADA: MASTER A1 e A2 100KM 08:03 

3ª LARGADA: MASTER B1e2, C1e2 e JUNIOR 63KM 08:04 

4ª LARGADA: VETERANO, JUVENIL E FEM 63KM 08:05 

5ª LARGADA: MTB MASC e MTB FEM 63KM 08:06 

 

ART. 13º-A concentração dos ciclistas será 60 minutos antes do horário de largada e para efeitos de assinaturas de 

súmulas e preparativos. 

ART. 14º-O ciclista deverá competir regularmente uniformizado, com a camisa e short avulso, ostentando visivelmente 

os números de acordo com as disposições gerais deste regulamento. 

ART.15º-Os números de identificação serão fornecidos pela organização: 1 número dorsal (nas costas ) e adesivos no 

capacete. 

ART.  16º- Sob nenhuma hipótese o ciclista poderá portar números diferentes daqueles a ele designados. Em caso de 

perda ou violação no tamanho do número, deverá ser adquirido um novo número, com a organização, mediante 

pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez reais). 

 



 
 

ART. 17º-O não cumprimento no dispositivo dos artigos poderá provocar a desclassificação do ciclista faltoso. 

ART. 18º-O ciclista poderá trocar de bicicleta no decorrer da etapa por problemas mecânicos, desde que seja informado, 

imediatamente ao percebimento do problema, ao comissário, ou Diretor de prova. 

ART. 19º -Todos os ciclistas deverão usar capacete fechado, luvas e sapatilhas ou tênis, desde o início até o fim da prova. 

ART. 20º - Na categoria Mtb`s  não será permitido o uso de pneus finos tipo 1.0 até 1.5 lisos, apenas pneus grossos com 

biscoitos. 

ART. 21º -O apoio mecânico deverá ser efetuado no lado direito da pista no acostamento, e fica proibido o apoio 

mecânico na área de 50 metros antes e 50 metros depois da linha de chegada. 

ART. 22º - O limite máximo de tempo para qualquer atleta completar a prova, independente da sua categoria, será de 4 

horas e 30 minutos, passado este tempo o atleta que não conseguir finalizar, será obrigado a embarcar no carro 

vassoura para sua condução até a chegada da prova. 

ART. 23º –Haverá um carro neutro e batedores de moto da organização que farão o apoio e controle dos pelotões caso 

seja necessário. 

Parágrafo Primeiro: É expressamente proibido o atleta de uma categoria aproveitar-se do vácuo de atleta de outra 

bateria que não seja a dele mesmo. Caso aconteça, após análise do Diretor de Prova, o atleta poderá ser desclassificado 

da competição. 

Parágrafo segundo: É expressamente proibida a aspersão (vácuo) a partir de veículos automotores. 

ART. 24º –O abastecimento deverá ser feito pelo lado direito da pista no acostamento, e nunca poderá ser feito na área 

de 50 metros antes e 50 metros depois da linha de chegada. 

ART. 25º –O abastecimento feito por staff de responsabilidade do atleta só poderá ser realizado se o mesmo estiver a 

pé, ficando proibido o abastecimento em carro, moto ou bicicleta em movimento. 

PREMIAÇÃO: 

ART. 26º -Os 3 (três) primeiros colocados de todas as categorias receberão troféu e o 4º e 5º colocados medalha da 

prova. A entrega será feita no pódio de premiação logo após a prova, tão logo seja apurado os resultados pelos 

comissários da prova. 

 

DISCIPLINA E PENALIDADES : 

ART. 27º -A equipe de Comissários será rigorosamente intransigente na obediência do presente regulamento por todos 

os participantes do DESAFIO DE ALCÂNTARA, e de forma alguma permitirá qualquer deslize disciplinar ou esportivo. 

Todos os integrantes da prova indistintamente estarão sujeitos às penalidades rigorosas por desrespeito ao 

regulamento, aos dirigentes e responsáveis pela prova e às Autoridades Policiais e de trânsito. 

ART. 28º – Quando o faltoso for atleta ou representante de clube, a penalidade que o atingir, poderá estender-se a toda 

equipe, podendo ser desclassificada e desligada da prova, tal seja a gravidade da falta, a critério da Direção Geral, sem 

recursos ao júri de Apelação. 



 
 

Infrações: 

Desacatar Diretor, comissário ou fiscal de prova. R$ 200,00 

Pegar vácuo de veículo durante a prova. R$ 100,00 

Subir no pódio sem estar devidamente uniformizado. R$ 30,00 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

ART. 29º - Este regulamento técnico foi elaborado tendo por base as normas internacionais adotadas pela CBC ( 

Confederação Brasileira de Ciclismo e U.C. I (União Ciclística Internacional). 

ART. 30º- Os assuntos que não foram citados aqui serão resolvidos pela Organização da Prova. 

 

São Luís, 05 de março de 2017. 

 

 

_______________________________________           ____________________________________ 

     FEDERAÇÃO MARANHENSE DE CICLISMO    SLZ CYCLING CLUBE  
   (Presidente)              (Presidente) 
 


