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1. O EVENTO
O evento acontecerá entre os dias 15 a 17 de maio de 2020, na famosa Costa Verde, no Município de Mangaratiba, Estado
do Rio de Janeiro. O local foi escolhido por apresentar um circuito desafiador e estar em uma das mais deslumbrantes
paisagens do Brasil com uma infraestrutura hoteleira propícia para os atletas trazerem suas famílias ao evento.
2. A PROVA
A GF RIO DE JANEIRO 2020, prova oficial e classificatória para o UCI GRAN FONDO WORLD CHAMPIONSHIPS (UGFWC),
acontecerá no dia 16 de maio de 2020 (sábado), na famosa Serra do Piloto.
A GF Rio 2020 (UGFWC) é um evento de participação competitiva com o início em ondas intervaladas entre os diferentes
grupos. A prova será totalmente cronometrada para todos os atletas e os resultados divididos por faixa etária e gênero.
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3. INSCRIÇÕES
a. Deverá ser feita exclusivamente no site do evento (gfriodejaneiro.com.br);
b. Atestado Médico – Para participar da GF RIO DE JANEIRO 2020, é necessário apresentar um atestado médico de aptidão
para a prática competitiva de ciclismo, emitido por um médico e válido para o período da prova (emitido no máximo 3 meses
antes da data do evento).
• É obrigatória a apresentação do atestado assinado e com o CRM do seu médico no momento da retirada do kit;
• Não será permitida a participação do atleta sem a apresentação do atestado médico;
c. O período de encerramento das inscrições termina a critério da organização, sem necessidade de aviso prévio;
d. O atleta pode transferir sua inscrição para outro atleta até dia 15/04/2020 através dos seguintes canais:
• Para inscritos no Ticket Agora: e-mail para sac@ticketagora.com.br ou pelo telefone +55 11 3588-0326
• Para inscritos no Eventbrite:
https://www.eventbrite.com.br/support/articles/pt_BR/Q_A/como-transferir-ingressos-para-outra-pessoa?lg=pt_BR
e. O atleta inscrito na prova GF RIO DE JANEIRO 2020 aceita total e incondicionalmente esse regulamento. Não serão
aceitas reclamações posteriores quanto ao teor desse regulamento.
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4. ENTREGA DE KITS
O Kit será entregue ao atleta no Expo GF Rio (Club Med Rio das Pedras) nos seguintes horários:
Dia 15 (sexta-feira)- 12h às 22h
Conteúdo básico do Kit: 01 Jersey de Ciclismo, 1 Placa Frontal da Bike, 1 Numeral das Costas, 1 Garrafa, 1 Pulseira e 1 Chip
É obrigatório o uso da Jersey, com a seguinte exceção: atuais campeões são obrigados a usar a Jersey oficial nas provas
classificatórias da UGFWS. O tamanho da Jersey só poderá ser trocado no dia da retirada do kit mediante disponibilidade;
É obrigatório o uso da placa frontal, numeral das costas e chip;
A retirada do Kit só será possível através de apresentação de documento com foto e atestado médico. A não apresentação
de ambos os documentos impossibilitará o atleta de retirar o kit e sua participação na prova;
A placa frontal deverá ser afixada na frente da bike em lugar visível. O numeral das costas deverá ser afixado nas costas da
jersey.
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5. LARGADA
Diferentes faixas etárias começam em momentos diferentes na largada. É permitido que atletas de diferentes grupos se
misturem após a largada. A única exceção em que um membro da organização irá interferir é quando um atleta espera
especificamente para ajudar outro atleta que largou em um grupo posterior, o que é proibido, e se constatado, os atletas
infratores poderão ser desclassificados;
Vácuo é permitido na prova de estrada;
Haverá um carro vassoura atrás do último ciclista. Se alguns ciclistas estiverem muito atrás, a estrada poderá ser reaberta;
a partir desse momento e o ciclista deverá respeitar as regras de trânsito. Todos os atletas receberão uma classificação
final, desde que terminem dentro do limite de tempo pré-determinado.
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6. EQUIPAMENTOS
a. Bikes - Os atletas poderão participar com os seguintes tipos de bikes:
• Speed, mountain bike, híbridas e bike de cross. Todas deverão estar em perfeito estado de conservação
(haverá checagem);
• Não podem participar os seguintes tipos de bikes: tandem, assistida, time trial, reclinadas, movidas a motor ou
outros meios de propulsão mecânicos ou elétricos;
• É proibido o uso de extensores de qualquer tipo no guidão da bike, tais como: clip on, bar end, etc;
• Rodas lenticulares (fechadas), aerodinâmicas, com raios de composite e coberturas são permitidas. Não serão
permitidos pesos instalados em rodas lenticulares.
b. Capacete - É obrigatório o uso de capacete rígido e afivelado durante toda a prova.
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7. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MECÂNICA
a. Para cada grupo de ciclistas haverá pelo menos 01 carro / motocicleta acompanhando o grupo. Caso haja uma fuga
(break away), o carro/moto de apoio seguirá com esse grupo.
b. Haverá veículos e/ou motocicletas para dar assistência técnica aos atletas. Dado ao grande número de ciclistas, é
impossível assegurar que um conjunto de reposição de rodas esteja disponível para todos os ciclistas que necessitem de
suporte. É aconselhável que cada atleta leve sua câmera de ar ou pneus tubulares para a prova.
8. SEGURANÇA
a. A organização disponibilizará, durante todo percurso da prova, de sinalização com placas indicativas e orientações
para os atletas, principalmente as áreas que possam oferecer algum perigo ao atleta. É imprescindível que o atleta esteja
atento à sinalização e instruções dadas pela equipe técnica e staff durante todo o percurso, para garantir sua segurança e
a dos demais atletas.
b. O percurso é de ida e volta, portanto É EXPRESSAMENTE PROIBIDO PEDALAR NA CONTRAMÃO, mesmo que por um
breve momento. Haverá fiscais no percurso e os infratores serão desclassificados. Os ciclistas devem sempre conduzir
suas bicicletas pela extrema direita da pista e realizar ultrapassagens somente pela esquerda.
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c. Por motivos de segurança, a organização se reserva o direito de encurtar ou cancelar a prova GF RIO DE JANEIRO 2020,
sem qualquer ônus.
9. LICENÇAS
Para participar da GF Rio 2020 não é exigido que o ciclista tenha uma licença. Licenças permitidas:
a. Nenhuma;
b. Licença para Amadores;
c. Licença para Master;
d. Licença para Elite com as seguintes exceções*:
• Qualquer ciclista que tenha sido, durante o ano atual, membro de uma equipe registrada da UCI;
• Qualquer ciclista que tenha participado em um Campeonato Mundial da UCI, Jogos Olímpicos, Jogos
Continentais, Jogos Regionais, Jogos do Commonwealth, ou uma Copa do Mundo durante o ano atual;
• Qualquer ciclista que tenha marcado pontos no ano do Campeonato Mundial da UCI.
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Caso o atleta se classifique para o UCI Gran Fondo World Championships, deverá ter a licença nacional anual de uma
Federação Nacional afiliada à UCI, nas seguintes categorias:
a. Masters
b. Amateur
c. Cycling for all
d. Elite*
Atletas de Elite* - deverão cumprir com as condições mencionadas acima.
No caso de classificação para o World Championships, a licença “day license” não será aceita pela UCI.
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10. FAIXAS ETÁRIAS
Os resultados serão oferecidos para os seguintes grupos etários oficiais, tanto para mulheres como para homens:
• 19 a 34 anos
• 35 a 39 anos
• 40 a 44 anos
• 45 a 49 anos
• 50 a 54 anos
• 55 a 59 anos
• 60 a 64 anos
• + 65 anos
A faixa etária é definida pela idade do atleta em 31 de dezembro do ano da data do respectivo Campeonato Mundial, ou
seja, ano de 2020.
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11. CRONOMETRAGEM
a. A cronometragem será feita pelo sistema de CHIP eletrônico, afixado à bicicleta. Haverá pontos de leitura do chips para
certificar que os atletas cumpram todo o percurso e para a apuração final dos resultados;
b. A cronometragem final para os atletas participando da prova de 80 km se encerrará aproximadamente no km 68;
c. A cronometragem final para os atletas participando da prova de 130 km se encerrará no km 119,5, ambas antes dos
trechos de terra e cascalho para garantir a segurança de todos;
d. Para garantir sua classificação, o atleta obrigatóriamente deve passar pelo pórtico de largada/chegada;
e. É obrigação do atleta fixar o chip na sua bike.
12. LIMITES DE TEMPO
a. O tempo limite para completer o percurso de 80km é de 05h (cinco horas);
b. O tempo limite para completar o percurso de 130 km é de 07h30 (sete horas e trinta minutos);
c. Se, por algum motivo, o atleta precisar abandonar ou for eliminado da prova, o mesmo deverá procurar um membro da
organização para que seja providenciada sua volta ao local da largada/chegada, devolver seu numeral e chip à organização
do evento.
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1. Chegando à arena, o atleta deverá apresentar-se à organização;
2. Serão definidos limites de tempo para alguns trechos do percurso a serem divulgados posteriormente. Caso o atleta
não consiga atingir os pontos do percurso dentro do determinado tempo, ele poderá ser desclassificado;
3. Para garantir a segurança dos atletas e para que a organização possa reabrir as estradas ao tráfego, é indispensável que
os atletas permaneçam dentro dos tempos-limites estipulados;
5. Os tempos-limite por trecho serão amplamente divulgados no site, no guia oficial do evento e também no simpósio
técnico;
6. Todo atleta que deixar de fazer parte do evento, voluntária ou involuntariamente, ficará sem a cobertura do seguro
contratado.
13. ESTACIONAMENTO
Haverá um estacionamento no local da largada da prova (futuramente será disponibilizado no Guia Oficial da Prova um
mapa indicando como chegar).
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14.

DISPOSIÇÕES GERAIS E PENALIDADES

a. Todo atleta deve ser autônomo, não sendo permitido qualquer tipo de apoio dentro do percurso, exceto por pessoas da
organização;
b. A organização disponibilizará pontos de hidratação e alimentação, além de apoio mecânico, médico e de resgate. Porém,
é obrigação do atleta se responsabilizar por sua hidratação e alimentação, bem como zelar pela sua segurança;
c. Caso o atleta saia do percurso, por qualquer motivo, deverá retornar ao ponto onde o deixou para, então, prosseguir na
prova. Se utilizar de atalhos ou cortar o percurso, por qualquer motivo, será desclassificado automaticamente;
d. Um atleta não pode interferir e/ou impedir a progressão de outro atleta, sob risco de desclassificação;
e. O atleta não poderá receber nenhum tipo de empurrão ou puxada, mesmo ser rebocado ou rebocar, efetuado por outro
atleta ou veículo de qualquer espécie. Essa infração está sujeita à desclassificação;
f. Não é permitido pegar vácuo de qualquer veículo motorizado. Entende-se por pegar vácuo permanecer
intencionalmente ou não a menos de 10 metros atrás e ou menos de 2 metros ao lado de um veículo motorizado, por
mais de 15 segundos;
g. O atleta deverá estar acessível às equipes de filmagem e fotografia durante todo o decorrer do evento, porém, usufruir
de uma situação de vácuo intencional atrás ou ao lado de um veículo de imprensa é proibido, sob risco de desclassificação;
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h. A utilização de fones de ouvido é terminantemente proibida. Essa infração está sujeita à desclassificação;
i. É permitido aos atletas a qualquer momento caminhar no percurso desde que acompanhados de sua bicicleta e de
forma segura, sempre no máximo à direita da pista possível. Prosseguir desacompanhado de sua bicicleta acarretará a
desclassificação do atleta;
j. É proibido a todos os atletas xingar, agredir verbal ou fisicamente, atentar contra o pudor ou ofender de qualquer
maneira um outro atleta, qualquer pessoa ligada à organização ou mesmo ao público. Estas serão consideradas atitudes
antidesportivas e serão passíveis de desclassificação;
k. O diretor técnico e equipe de arbitragem têm autoridade para advertir ou mesmo desclassificar qualquer atleta em
qualquer momento da realização do evento;
l. Caberá ao diretor e comitê de arbitragem decidir se uma infração ou tentativa deverá ser punida com uma advertência
ou desclassificação;
m. A organização se compromete a avisar ao atleta sobre a advertência ou desclassificação;
n. Infrações consideradas graves e/ou gravíssimas, em especial àquelas que colocam em risco a segurança dos atletas,
staff e/ou público, serão punidas com a desclassificação e exclusão do atleta. Fica proibido ao atleta excluído acompanhar
de qualquer forma o decorrer do evento, mesmo que por sua própria conta e risco;
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o. Contingências como acidentes, congestionamentos, tempestades, ventos ou outras ações da natureza, desvios,
construções, obras e qualquer outro acontecimento semelhante serão analisados caso a caso pela comissão organizadora
e, depois de tomadas as decisões, divulgadas aos atletas;
p. O serviço médico contratado terá autonomia para sugerir que, por medida de segurança, o atleta deixe de prosseguir
no evento. Nesse caso, seu número de bicicleta será retirado e o mesmo será transportado até a chegada. Qualquer atleta
eliminado que insista em continuar pedalando, o estará fazendo por sua conta e risco, isentando a organização, UCI, CBC e
patrocinadores de quaisquer responsabilidades;
q. O atleta que transferir o seu Kit Atleta a outro ciclista, sem concordância expressa da organização ficará suspenso,
juntamente com o atleta que o recebeu, por dois anos, podendo ter sua participação vetada em qualquer evento UCI
pelo período da suspensão;
r. Como as situações em um evento deste porte são inúmeras, a organização da prova se reserva o direito de criar ou
alterar regras e penalidades aqui descritas, se necessário, antes ou durante a prova, sempre e somente sob a extrema
necessidade e onde a situação em questão não tenha sido prevista.
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15. ANTIDOPING
A prova GF RIO DE JANEIRO está sob critérios regulamentares da Confederação Brasileira de Ciclismo e os atletas
inscritos na prova estão sujeitos ao controle antidoping (http://www.cbc.esp.br/stjd/editais.html).
Os atletas devem respeitar rigorosamente a legislação desportiva antidoping, inclusive as disposições relativas aos testes
de controle, aos resultados e penalidades em vigor, com base na lista de substâncias proibidas pela World Anti-Doping
Agency - WADA – (www.wada-ama.org/en/what-we-do/prohibited-list).
Estão impedidos de participar da prova GF RIO DE JANEIRO os atletas suspensos por doping conforme listado pela CBC.
16. REGRAS PARA CLASSIFICAÇÃO - UCI GRAN FONDO WORLD CHAMPIONSHIPS
Para participarem da final da “UCI Gran Fondo World Series” os ciclistas devem se qualificar em uma das provas
classificatórias da temporada.
Baseado nos resultados de cada prova, os primeiros 20% dos atletas de cada categoria serão agraciados com a garantia
do direito de participar do “UCI Granfondo World Championships” tendo o direito de competir pelo título de Campeão
Mundial. Os três primeiros de cada categoria oficial por idade sempre classificarão diretamente para o Campeonato
Mundial, independente do número de atletas que largarem em cada categoria. Atletas devem finalizar a prova para se
classificarem.
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Os 20% são calculados com base no número de atletas que largarem, não no número de participantes que finalizaram a
prova. Os vencedores classificados nas vagas classificatórias serão anunciados no site www.ucigranfondoworldseries.com
e serão convidados via email oficial para fazerem sua inscrição no World Championships, via um portal de registro online.
a. Eventos classificatórios como o GF Rio de Janeiro contendo somente uma prova de estrada dão direito ao ciclista de
participar da prova de estrada no World Championships.
b. Ciclistas que participarem de 3 eventos classificatórios durante a temporada terão direito de participar do UCI Gran
Fondo World Championships. Nesse caso, não é necessário se classificar entre os primeiros 20% na categoria.
Os atuais campeões do mundo estão automaticamente classificados para o UGFWC do ano seguinte e podem se classificar
tanto para a prova de estrada quanto para o Time Trial. Medalhistas de prata e bronze do UGFWC devem se classificar
através dos eventos da temporada atual.
17. PREMIAÇÃO - GF RIO DE JANEIRO 2020
a. Subirão ao pódio os 3 primeiros colocados de cada categoria (faixa etária e gênero). Esses atletas participando do GRAN
FONDO (prova de 130km) estarão classificados automaticamente para o UGFWC;
b. Os atletas participando do MEDIO FONDO (prova de 80km) não classificam para o UGFWC;
c. Os resultados por categoria serão apurados com base no tempo líquido dos atletas, de acordo com o horário de largada
de cada categoria.
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