
GP SOBRADINHO DE CICLISMO 

R E G U L A M E N T O 

ART.1º - Por orgulhar-se do trabalho que vem desenvolvendo junto ao ciclismo do Distrito 
Federal o Clube Leão da Serra de Ciclismo estará realizando o GP Sobradinho de ciclismo com o 
objetivo de tornar o evento de maior importância para nossos atletas e contribuir com a 
cultura local.   

PARTICIPANTES:  

ART. 2º - O GP Sobradinho de Ciclismo é uma prova de caráter Nacional.   

ART. 3º - A prova destina-se as ciclistas nacionais, desde que filiados às respectivas 
Federações; exceto a categoria open.  

ART. 4º - Os atletas federados na Federação Metropolitana de Ciclismo do Distrito Federal 
receberão os pontos de acordo com a tabela de pontuação do ranking nacional descrito no 
regulamento da CBC.  

ART. 5º - Todos os participantes, atletas, dirigentes, técnicos, mecânicos e convidados em 
geral, tomarão conhecimento deste regulamento, de conformidade com as normas da CBC e 
UCI, e ao aceitar a sua inclusão no GP Sobradinho de ciclismo. 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 prova.  

ART. 6º - A organização não assume responsabilidades, direta ou indiretamente, por danos 
sofridos por pessoas ou máquinas, ou por elas provocadas, entre si ou terceiros durante as 
provas.  

INSCRIÇÕES:  

ART. 7º - Cada equipe será formada por até 10 ciclistas em cada categoria e 02 dirigentes e 
facultados a participação de atleta avulso.  

ART. 8º - Os clubes e entidades oficializadas, uma vez convidadas a participar, deverão remeter 
suas inscrições acompanhadas dos nomes e demais dados dos componentes de sua equipe 
mediante o pagamento de taxa, para cada atleta.  

ART. 9º - As inscrições serão feitas no site www.sistime.com.br até o dia 30/04 com 
vencimento do boleto bancário no dia 01/05 ou nas lojas D’Bike (61)3387-0177 o valor da 
inscrição será de R$85,00(oitenta e cinco reais). Os atletas que fizerem as suas respectivas 
inscrições nas datas antecipadas estarão providos de um seguro de vida e acidentes durante o 
evento. 

ART. 10º - A entrega dos números para atletas será realizada no dia 03 de maio a partir das 
08h na loja Ótica Diniz (Quadra 08 Blc.12 Lote.05 Loja.01 – Sobradinho-DF).  

 

 



DIREÇÃO DA PROVA:  

ART. 11º - Na organização da prova haverá um Diretor Geral e um Colégio de Comissários. O 
Presidente do Colégio de Comissários deverá escolher entre os mesmos, os que atuarão como 
cronometristas, juízes de largada e chegada.  

ART. 12º - O Colégio de Comissários, logo após o término da prova e, de acordo com as 
súmulas e anotações dos comissários adjuntos, elaborará os resultados e classificações gerais, 
bem como demais informações. Os resultados oficiais serão informados através do site 
www.sistime.com.br no prazo de 48 horas após o término da prova.  

RECLAMAÇÕES:  

ART. 13º - As reclamações somente serão aceitas por escrito, mediante o pagamento de taxa 
no valor de R$200, 00, devolvido caso proceda à reclamação, através do delegado da equipe, 
até 30 minutos após a divulgação dos resultados e 60 minutos (1 hora) após a entrega dos 
resultados extra-oficiais.  

ÚNICO - Não serão aceitas reclamações coletivas.  

ART. 14º - Funcionará nesta prova um júri de Apelação formada pôr três pessoas.  

1º - O Júri de Apelação reunir-se após as etapas, para apreciar e julgar recursos e interpostos 
da prova.  

2º - As decisões do Júri são inapeláveis e delas não caberão recursos.  

SÚMULA/LARGADA:  

ART.15º - A partida da etapa será dada às 08h ou rigorosamente no horário estabelecido no 
Boletim Oficial da prova.  

ART. 16º - O encerramento de assinaturas de súmulas se dará 20 minutos do horário de 
largada.  

ART. 17º - A concentração dos ciclistas será sempre uma 1 hora antes do horário para a 
largada, para efeitos de assinaturas de súmulas e preparativos.   

ART. 18º - O ciclista deverá competir regularmente uniformizado, como a camisa oficial do 
clube, seleção regional, ostentando visivelmente os números de acordo com as disposições 
gerais deste regulamento.  

ART.19º - Os números de identificação serão fornecidos pela organização:  

• 1(um) número nas costas;  

ART. 20º - Todos os ciclistas deverão usar capacete fechado, desde o início até o fim de cada 
etapa.  

ART. 21º - O ciclista poderá trocar de bicicleta no decorrer da etapa por problemas mecânicos, 
desde que seja avisado a um comissário de prova.  



ART. 22º - O não cumprimento no dispositivo dos artigos poderá provocar a desclassificação do 
ciclista faltoso.  

CHEGADA:  

ART. 23º - Os locais de chegada serão comunicados através de alambrados, pórtico inflável e 
placas indicando: faltam 5, 3 e 1 volta.  

ART. 24º - Nenhum ciclista ou acompanhante de equipe poderá circular no sentido contrário 
da linha de chegada, compreende-se 50 metros antes e depois. 

CLASSIFICAÇÃO:  

ART. 25º - A classificação geral será feita individualmente.  

ART. 26º - As classificações gerais das categorias Máster serão dividas em A, B e C com idades 
de 30 a 39 anos p/ Máster A, 40 a 49 anos p/ Máster B, 50 a 59 anos p/ Máster C, porém em 
nível de pontuação de ranking nacional será de acordo com o regulamento da CBC. Todas as 
outras categorias pontuam no ranking nacional, exceto a categoria Open.  

ART. 27º- CATEGORIA ESPECIAL: Criada com o objetivo da inclusão social, destina-se a atletas 
DV (deficientes visuais) e um acompanhante, que participarão da prova com uma bicicleta 
modelo TANDEN. 

PROGRAMAÇÃO DE LARGADAS 

CATEGORIAS HORÁRIO DE LARGADAS TEMPO DE PROVA 

Infanto-juvenil (13 a 14 anos) 
Juvenil (15 a 16 anos) 
Especial (DV) 
Veterano (acima de 60 anos) 

8h  45 minutos + uma volta 

Open (Iniciantes) 
Master C (50 a 59 anos) 
Elite Feminino 

8h  1 hora + uma volta 

Master B ( 40 a 49 anos) 
Júnior (17 a 18 anos) 8h  1 hora + uma volta 

Master A (30 a 39 anos) 
Sub 30 (23 a 29 anos) 10h 1 hora e 30 minutos + uma volta 

Elite masculino 
Sub 23 (19 a 22 anos) 
 

10h 1h30 minutos + uma volta 

 



ART. 28º - O abastecimento e o apoio mecânico deverão ser efetuados em local designado pela 
organização do evento (final da subida) após este ser designado pelo Comissário.  

ART. 29º - O atleta que se afastar do pelotão principal e for alcançado pelo mesmo será 
retirado da prova. 

ÚNICO: Não haverá volta de bonificação.  

ART.30º-DA PREMIAÇÃO: Serão premiados com medalhas todos os atletas que terminarem 
suas respectivas provas; os 5 (cinco) primeiros colocados de todas as categorias com troféus e 
dinheiro de acordo com o numero de inscritos. 

  


