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Nome do projeto:  Campeonato de Ciclismo Runbike  Ironmonsters 1ª Etapa 

Data de realização: 26/03/2017 

Local: Circuito de Campina Grande do Sul 

Empresa organizadora: RUNBIKE EVENTOS 

Responsável da empresa: Karin Hilgert 

Email da empresa: runbike_ironmonsters@outlook.com  

Telefone da empresa: 41 3667-1047 

Responsável técnico pelo projeto: Jean Nicolardot  

Telefone do responsável técnico: 41 9717-6044 (Jean 

  

mailto:runbike_ironmonsters@outlook.com


REGULAMENTO 

1. OBJETIVO DA PROVA 

 Promover o esporte (ciclismo) em Curitiba e toda região Metropolitana, como esporte 

de alto nível, seguindo as normas internacionais dessas modalidades esportivas; 

 Recuperar o Ciclismo de estrada que foi abandonado desde 2008 (quando tínhamos 

mais de 20 corridas durante o ano e duas provas de grande proporção na região, que 

atraía atletas de todo o Brasil e de alguns países da América Latina), para 2 provas, 

sendo, Serra da Graciosa (Morretes) e Desafio Morretes de Ciclismo; 

 Incentivar o esporte como qualidade de vida e diminuição dos problemas de 

obesidade, depressão, stress, má respiração, definição muscular, insônia e humor, 

auxiliando assim (indiretamente) o sistema de saúde dos municípios; 

 Criar atletas de alto nível para nossas cidades e para o nosso estado, que sempre foi 

um “celeiro” de atletas dessa categoria e referência para o nosso país; 

 Aproximar as pessoas “não atletas” desse esporte incrível que proporciona tantos 

benefícios para saúde, assim como para o lazer das famílias.  

 

 

2. CATEGORIAS: 

 Masculino 

 Elite 

 Sub-23 

 Junior 

 Master 35+ 

 Master 45+ 

 Estreantes 

Feminino 

 Elite 

 Master 35+ 

 

3. DISTÂNCIA DA PROVA:  

No Circuíto com largada na Praça Bento Munhoz Rocha Neto (Rua João Cândido, 210) - Centro, 

Campina Grande do Sul - PR, o percurso será de: 

 02:00 horas de prova para a Elite/ Sub-23/ Junior; 

 01:30 horas de prova para a Master 35+ / 45+ / Elite Fem. 

 01:00 hora de prova para a Juvenil / Estreantes / Master 35+ Fem. 

 



 

 

 

3. QUANTIDADE DE VAGAS OFERTADAS:  

 Até 100 atletas inscritos por categoria. 

 

4. FORMA DE INSCRIÇÃO:  

Nas lojas credenciadas 

Através do site Ticket Agora 

5. VALOR DA INSCRIÇÃO: 

 R$70,00  

6. COMPOSIÇÃO DO KIT:  

 Número para costa do ciclista  

 Número para capacete  

 Brindes dos patrocinadores 

7. DATA, LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DO KIT:  

 Maior apoiadora do evento 

8. PREMIAÇÃO:  

 Os atletas deverão completar a etapa do Campeonato de Ciclismo Runbike 

Ironmonsters dentro do tempo limite estabelecido pela organização e amplamente 

divulgado no site; 



 Troféu para os 3 (três) primeiros colocados em cada categoria e medalha para 4º e 5º. 

9. CATEGORIAS / FAIXA ETÁRIAS:  

 Alto Rendimento: Elite, Sub23 e Junior;  

 Categorias de Idade: 17/19, 20/23, 35/44, 45/54 anos, (Tendo como referência o ano 

de nascimento).  

 

Obs. Para a definição dos Participantes do Campeonato de Ciclismo Runbike 

Ironmonsters, masculino e feminino, os atletas das categorias Elite, Sub23 e Junior 

seguirão critério técnico definido em outras competições já disputadas pelos atletas. 

10. CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA:  

 Estamos vendo se será necessária a utilização de chip pelos atletas (dependendo do 

número de inscritos) já que terão vários staffs durante o evento e auxílio de foto e 

filmagem da chegada dos atletas. 

11. GUARDA VOLUMES:  

 Cada atleta será responsável pelo seus pertences, podendo deixa-los no carro, ou com 

familiares. 

12. QUANTIDADE DE POSTOS DE ÁGUA NO PERCURSO:  

 Devido ao percurso solicitado ser em circuito de curta extensão e os atletas passarem 

sempre pelo mesmo local, haverá um único ponto de hidratação próximo a chegada. 

13. RESULTADOS: 

 Os resultados dos 5 primeiros de cada categoria será divulgado logo após cada uma 

das baterias; 

 O resultado dos demais participantes será divulgado no site da FPC (Federação 

Paranaense de Ciclismo), juntamente com o ranking (pontuação) atualizado. 

14. REGULAMENTO: 

 As largadas das categorias serão em baterias: 

 Elite/ Sub-23 e Junior,  

 Master 35+ e Master 45+,  

 Estreantes 

 Elite Fem. 

 Master Fem.; 

 Os atletas não poderão pegar vácuo de outra bateria, sob pena de advertência e se 

houver reincidência eliminação da prova; 

 Os atletas de cada categoria ganharão pontos pela sua classificação e a somatória 

destes contará para a classificação geral do campeonato em cada categoria; 

 Os pontos: 1º lugar - 17 pontos  

                    2º lugar – 12 pontos 



                    3º lugar – 10 pontos 

                    4º lugar – 08 pontos 

                    5º lugar – 07 pontos 

                    6º lugar – 05 pontos 

                    7º lugar – 04 pontos 

                    8º lugar – 03 pontos 

                    9º lugar – 02 pontos 

Do 10º ao último todos receberão 01 ponto. 

Em caso de desistência ou não conclusão da prova, o atleta não somará pontos; 

 Os atletas poderão ter auxílio da equipe com hidratação e suporte mecânico em local 

indicado antes da largada. 

15. DOS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E INSTRUMENTOS: 

 Uso de capacete de proteção, adequado ao ciclismo, bem ajustado e afivelado a 

cabeça; 

 Uso de óculos de sol ou de proteção; 

 Uso de luvas protetoras; 

 Número de identificação do competidor; 

16. DESCLASSIFICAÇÕES: 

 Falta de identificação do participante; 

 Andar no Vácuo e ou em pelotões com outros ciclistas que não estejam devidamente 

inscritos para participar do evento;  

 Andar no Vácuo de pelotões de outra bateria; 

 Pegar qualquer tipo de carona ou vácuo em veículo motorizado; 

 Pegar outro caminho que não seja o do percurso original para levar vantagem sobre os 

demais participantes; 

 Desrespeitar os organizadores, arbitragem e demais ciclistas participantes ou faltar 

com a verdade quando questionado por organizadores, voluntários ou autoridades 

sobre qualquer informação; 

 Colocar em risco a integridade de qualquer outro participante propositalmente. 

17. REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO: 

 Em caso de divergência do resultado anunciado, o atleta (em caso de equipe) solicitar 

ao técnico ou capitão para este se direcionar ao organizador e pedir uma revisão junto 

à arbitragem; 

 O organizador verá as informações coletadas pelo grupo de árbitros e poderá solicitar 

(se achar necessário) informações de outros competidores para chegar a uma 

conclusão da solicitação (usando sempre educação e bom senso). 

18. DAS OBRIGAÇÕES: 

Ao participar da competição, o ciclista estará concordando com todo o regulamento e 

condições da organização, sendo elas: 



 O participante compete por livre e espontânea vontade e está ciente de que o Desafio 

de Regularidade de Bicicleta é uma atividade que envolve riscos. 

 O ciclista declara estar em boas condições de saúde e apto a participar de evento 

deste tipo. 

 Concorda em observar todas as informações oficiais da corrida para terminá-la com 

segurança. 

 Todos os riscos em participar da prova, inclusive os relativos a quedas, contatos com 

outros participantes, efeitos do clima, incluindo alto calor e/ou umidade e condições 

do circuito é por conta do participante. 

 O participante isenta os organizadores, seus patrocinadores, apoiadores, seus 

representantes ou sucessores sobre qualquer tipo de acidente ou sinistro que venha 

ocorrer com sua pessoa, equipamento ou terceiros, assim como de todas as 

reclamações ou responsabilidade que possa colocar o ciclista fora da competição, 

incluindo desclassificação por desobedecer o presente regulamento. 

 O ciclista concede permissão à organização para utilizar sua imagem, fotografias, 

filmes, gravações ou qualquer outra forma de divulgação que mostre a participação na 

prova para qualquer propósito legítimo. 

19. ESTRUTURA: 

 Os atletas estarão assegurados (seguro com despesas médicas, invalidez ou morte) em 

caso de acidentes durante a prova; 

 A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, ambulância para 

prestação de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário o atendimento 

médico de emergência, este será prestado dentro do tempo necessário de 

deslocamento da ambulância até o local do sinistro e a remoção será efetuada para o 

hospital da rede pública mais próximo; 

 Serão disponibilizados sanitários no local. 

 


