
1° GP FARRAPOS  
 

 

 

 

O EVENTO                 

Em 2021, a ORGANIZAÇÃO DA VOLTA DOS FARRAPOS, promoverá a 1ª Edição do GP Farrapos. O 

evento consiste em um desafio individual amador de ciclismo de estrada que será realizado no dia 

10/10 no autódromo de Capuava em Indaiatuba interior de São Paulo.  

 

A largada do evento será realizada às 07h00 em qualquer que seja a condição de clima, desde que não 

coloque a vida dos participantes em risco. 

Não serão tolerados atrasos por parte dos atletas e todos devem estar presente prontos para largada 

com mínimo de 30 minutos antes da largada. Caso atleta não esteja pronto, o mesmo não poderá 

largar após o horário de largada oficial. 

 

O horário de largada ficará sujeito a alterações em razão da quantidade de inscritos, problemas de 

ordem pública, tráfego, fechamento de vias ou condições que fogem ao controle da organização. 

 

REGULAMENTO                 

Os participantes inscritos neste evento deveram por obrigação ler e ter conhecimento deste 

regulamento. Os inscritos estão automaticamente cientes e aceitam todas as cláusulas deste 

documento. 

 

CONDUTA                 

Não serão aceitos comportamentos inadequados tais como xingamentos, palavrões, brigas, confusões 

ou qualquer manifestação de ordem pejorativa ou a fim de degradar uma ou outros participantes, como 



os staffs, membros da organização ou qualquer pessoa que estiver dentro dos limites do evento. Os 

participantes que assim fizerem, poderão ser advertidos, desclassificados ou banidos de participações 

neste ou em outros eventos desta organização. 

 

PUNIÇÕES                 

Serão verificadas as infrações que forem relatadas a organização por escrito e assinada pelo acusador. 

Todas as ocorrências serão julgadas e aplicadas penas de acordo com a severidade do ocorrido. A 

punição mínima poderá ser acréscimo de tempo no resultado ou desclassificação dos participantes do 

resultado da prova. 

 

KIT ATLETA                 

Todo e qualquer material promocional de kit deverá ser retirado no local e horário informado na 

programação do evento. Não podendo de forma alguma ser retirado após o evento ou em horário não 

estipulado na programação oficial do evento. A organização não enviará kit para residência do atleta. 

 

NUMERAÇÃO E CHIP                 

Ao receber suas identificações de participação o atleta entende que elas são pessoais e intransferível. 

Não podendo ser passadas para outra pessoa correr em seu lugar. Caso o atleta decida não largar, deverá 

entregar suas identificações na tenda da cronometragem ou para um membro da organização. 

 

MODALIDADE 

O evento será disputado no Autódromo de Capuava utilizando o traçado principal em asfalto. Cada volta 

tem a distância de 2.7 km e um desnível acumulado aproximado de 39 metros. 

Só serão aceitas bicicletas de estrada denominada (speed). Não serão aceitas bicicletas conforme lista 

abaixo: 

- Bicicleta fixa com marcha única sem freio 

- Bicicleta fixa com macha única com freio 

- Bicicleta de contrarrelógio ou TT 

- Bicicleta do tipo mountain bike ou mtb 

- Bicicleta do tipo E-BIKE (bicicleta assistida ou com motor) 

Os atletas deverão estar trajados com vestimenta característica de ciclismo (bretelle ou camisa de 

ciclismo), bermuda ou camisa esportivas. 

Nenhum participante poderá largar na competição sem capacete. Esse é um item obrigatório a todos os 

participantes. Os participantes deveram permanecer com ele na cabeça afivelado (preso) durante todo 

o momento que estiver em competição. Todo e qualquer atleta que estiver na pista sem o capacete 

poderá ser desclassificado da competição. 

Todos os participantes deveram ser autossuficientes quanto a hidratação e alimentação durante toda a 

competição. Recomenda-se largar com duas carmanholas (garrafas ou squezee) para se manterem 

hidratados. 

Os participantes inscritos no evento assumem todos e quaisquer riscos físicos, materiais ou de qualquer 

natureza que são característicos da modalidade ciclismo de estrada.  

 

DIREITO DE IMAGEM 

Ao se inscrever no evento os participantes aceitam de livre e espontânea vontade serem gravados, 

filmados ou fotografados. Todo o conteúdo gerado poderá ser usado pela organização para publicidade 

e campanhas futuras. Ao se inscreverem os participantes aceitam esta cláusula e estão cientes de que 



não haverá nenhum retorno financeiro por este uso de imagem. O participante que tiver alguma 

restrição deverá se manifestar no ato da sua inscrição por escrito para que a organização tenha ciência. 

  

CANCELAMENTO 

A organização poderá alterar o horário de largada, data da realização da prova, seu percurso ou 

suspendê-lo por qualquer razão que coloque em risco a integridade física, intelectual ou psicológica dos 

participantes ou equipe organizadora. Caso isso ocorra a organização irá avisar o público e os inscritos 

pelos principais canais de comunicação do evento. 

 

DECISÃO SOBERANA 

A organização poderá alterar o conteúdo desse regulamento a qualquer momento. 

Toda e qualquer dúvida que ocorra no evento que não foi mencionado nesse regulamento, a organização 

tomará as devidas providências sendo a decisão estipulada soberana não cabendo recurso ou 

argumentação por parte dos participantes. 

 

PREMIAÇÃO 

Troféus Personalizados para os 5 (cinco), primeiros colocados de cada categoria: 

 

 

 

CATEGORIAS MASCULINO 

Elite Nasc. anterior  ao ano 2003 18 anos + 

Sub 30 Nasc. em1992 à 1998 23 – 29 anos 

Sênior A Nasc. em 1982 à 1991 30 – 39 anos 

Sênior B Nasc. em 1972 à 1981 40 – 49 anos 

Master A Nasc. em 1962 à 1971 50 – 59 anos 

Master B Nasc. antes de 1970 60 + 

Open Masc. Amador Nasc. anterior à 2003 18 anos + 

 

CATEGOTIAS FEMININO 

Elite Nasc. anterior ao ano de 1998 18 anos + 

Master A Nasc. em 1982 à 1990 30 – 39 anos 

Master B Nasc. em 1972 à 1981 40 – 49 anos 

Master C Nasc. anterior de 1971 50 anos + 

Open Fem. Amador Nasc. anterior à 2003 18 anos + 

 

1ª BATERIA 

LARGADA CATEGORIA TEMPO DE PROVA 

07:00 Open Amador Masc. 00:45 

07:02 Open Amador Fem. 00:45 

08:00 Master A Masc. 00:50 

08:02 Master B Masc. 00:50 

 

2ª BATERIA 

LARGADA CATEGORIA TEMPO DE PROVA 

09:00 Master A Fem. 01:00 

09:02 Master B Fem. 01:00 

09:05 Master C Fem. 00:50 

   



3ª BATERIA 

LARGADA CATEGORIA TEMPO DE PROVA 

10:00  Sênior A Masc. 01:20 

10:02 Sênior B Masc. 01:20 

 

4ª BATERIA 

LARGADA CATEGORIA TEMPO DE PROVA 

11:30 Elite Masc. 01:45 

11:32 Elite Fem. 01:30 

 

 


