III VOLTA CICLÍSTICA JARAGUÁ DO SUL
1. PROGRAMAÇÃO:
CAMPEONATO CATARINENSE DE ESTRADA
DIA – 29 de Julho (sábado) #1 CONTRA RELÓGIO INDIVIDUAL
*Competirão no contra relógio individual apenas os atletas que se
inscreverem para a III Volta, excluindo-se aqueles da categoria Sport, que
correrão apenas a prova de estrada.
LOCAL – Hotel Estância Ribeirão Grande – Ribeirão Grande – Jaraguá do
Sul
HORA – 13:00 às 13:45 h - Assinatura de súmulas dos atletas
HORÁRIO DE LARGADA – 14:00 h
CATEGORIAS (para as duas etapas)
• 9km (2/3 volta) - Infanto-Juvenil, e Veterano = Igreja – Rua Abílio
Lunelli– Igreja.
• 12km (1 volta) - Elite, Sub-30 e Master A, B e C, Junior, Juvenil, e
Feminino – Igreja – Rua Abílio Lunelli - Hotel Estância - Igreja
Mapa do percurso : https://www.strava.com/routes/2605633
DIA – 30 de Julho (domingo) #2 ESTRADA
Competem na prova de Estrada os atletas da categoria SPORT (3 voltas) –
56km.
LOCAL – Igreja Santo Estevão - Garibaldi
LARGADA – 09:00 h – Assinatura de súmulas 08:00h às 08h45h.
PERCURSO
Igreja Santo Estevão – Estrada Elsa Trapp Mayer – Igreja Santo Estevão
• Infanto-Juvenil, e Veterano - 2 voltas – 36km
• Elite, Sub-30 e Master A, Junior, - 5 voltas – 90km
•

Feminino, Master B – 4 voltas – 72km
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• Máster C e Juvenil – 3 voltas – 54km
• Categoria SPORT -30/+30 – 3 voltas – 54km
Mapa do percurso https://www.strava.com/routes/9043302
A classificação geral da Prova será obtida pela somatória de tempo das duas
etapas.
2. INSCRIÇÕES:
Os atletas deverão se inscrever no site www.riscozeroadventure.com.br,
confirmando sua participação até 26/7 (quarta-feira).
Os atletas que se inscreverem na categoria SPORT poderão participar
apenas da prova de estrada e a inscrição para a prova única é de R$60,00.
O valor da inscrição na prova (2 etapas) será de R$ 120,00 para
federados e R$ 150,00 para não federados , se confirmado até o dia
19/7. Caso o atleta deseje participar apenas de uma etapa, pagará
R$80,00 federado e R$100,00 não federado.
RETIRADA DO KIT
A retirada dos kits poderá ser feita no dia
que
antecede o evento
(28/07/2017) e no dia 29/7, bem como nos locais de competição com
antecedência ao horário da largada.
Os locais determinados serão
divulgados com antecedência por meio do site onde foram realizadas as
inscrições e também pelas redes sociais, e só poder ser feito pessoalmente,
com apresentação de documento de identidade com foto e assinatura do
termo de responsabilidade. Não serão entregues kits a terceiros.
3. PREMIAÇÃO:
POR ETAPA :
Troféu pequeno para os 5 primeiros classificados nas etapas em cada
categoria.
CLASSIFICAÇÃO GERAL:
Troféus aos 5 primeiros em cada categoria.
Serão entregues troféus pequenos de participação a todos os atletas que
completarem o percurso e troféu aos cinco primeiros colocados de
cada categoria.
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CATEGORIA SPORT
Esta modalidade premiará os 5 primeiros colocados com troféus, o naipe
feminino e masculino, nas faixas etárias de -30 ou +30.
4. PERCURSO:
#1 CONTRA RELÓGIO INDIVIDUAL – CRI –
Sábado dia 29/7 horário 13h30

#2 ESTRADA – GARIBALDI
Domingo 30/7 Horário 9h
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5. REGRAS GERAIS:
Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte,
acidente, condições meteorológicas, etc.., os organizadores estarão isentos
de qualquer tipo de indenização, senão a devolução da taxa de inscrição.
A Volta pode ser adiada por motivos de força maior, tais como condições
climáticas severas, enchentes, desmoronamentos e/ou outros, que de
alguma forma possam por em risco a integridade dos atletas, sendo a
decisão tomada pela comissão organizadora e comunicada com até 12
(doze) horas de antecedência a todos os atletas devidamente inscritos, para
seus endereços eletrônicos cadastrados, sendo ainda os organizadores
isentos de qualquer tipo de indenização senão a devolução da taxa de
inscrição em caso de desistência do atleta para a nova data marcada e
previamente comunicada para a realização do desafio.
O atleta inscrito declara que é praticante do ciclismo, está em condições
físicas de praticá-lo, conhece os riscos inerentes ao esporte e isenta a
comissão organizadora da III Volta, seus patrocinadores, apoiadores e
órgãos públicos envolvidos de quaisquer responsabilidade sobre acidentes
ocorridos consigo durante o evento, tendo amplo conhecimento de que o
percurso não é fechado e que haverá, eventualmente, trânsito de veículos
nas vias, sob supervisão da Polícia Militar e organizadores da prova.
O atleta compromete-se a cumprir fielmente as regras aqui estabelecidas e
obedecer as leis de trânsito, isentando a comissão organizadora da III Volta,
seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos de qualquer
responsabilidade em caso de acidente em que se envolva, sozinho ou com
terceiros, e que venha a gerar danos corporais, materiais e morais, inclusive
ao patrimônio público ou privado, seu ou de terceiros, recaindo sobre o
causador a responsabilidade dos danos, custos e das ações cabíveis.
O atleta está ciente de que a III Volta Jaraguá, por se tratar de uma prova
onde o objetivo é chegar no menor tempo possível, torna-se um esporte de
risco e com base nisso atesta que está em condições físicas, mentais e
devidamente treinado para tanto, estando preparado para riscos de quedas,
contatos/choques com outros participantes, assalto, efeitos do clima,
incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego,
respeitando as regras de trânsito em vigência.
O atleta concorda em observar e cumprir quaisquer decisões oficiais da
organização da III Volta Jaraguá, que seja relativa à sua segurança e dos
demais e assume total responsabilidade civil e criminal por qualquer
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acidente, prejuízo público ou privado que possa causar ou sofrer, inclusive
danos morais, decorrente do não cumprimento.
O atleta concede permissão à organização, para que utilize sua imagem ou
nome em fotos, filmes, gravações, etc. para divulgação que mostre a sua
participação na III Volta Jaraguá sem que seja necessário sua autorização
e/ou posterior indenização.
Eventuais recursos por desclassificação ou não concordância com o
resultado da classificação, qualquer que seja, deverá ser formulado
diretamente à comissão em até 30 (trinta) minutos após o atleta reclamante
cruzar a linha de chegada. Na hipótese do recurso não ser interposto no
prazo estabelecido, poderá o atleta, ainda, formaliza-lo por documento
escrito, impresso em duas vias, assinado e entregue à comissão
organizadora, ou a própria Federação Catarinense de Ciclismo. As dúvidas e
omissões desse regulamento deverão ser dirimidas de forma soberana pela
organização, podendo o atleta, se entender necessário e conveniente,
solicitar o esclarecimento de eventuais dúvidas existentes. Todos os atletas
que se inscreverem por meio do site estarão automaticamente concordando
com os termos e condições aqui estabelecidos.
A confirmação da inscrição por parte do atleta, atesta que o mesmo está de
acordo com todos os termos descritos no persente regulamento.
6. APOIO:
Federação Catarinense de Ciclismo – FCC
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Associação Desportiva Triatlética de Jaraguá do Sul - Atrijar
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer de Jaraguá do Sul
Polícia Militar
Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul
Arroz Urbano
OESA – Distribuidora de Alimentos
Joel Bikes
Bike Point
Sol Paragliders
Banana Brasil
Uvel – Concessionária Chevrolet
Hotel Estância Ribeirão Grande
Hotel Itajara
Sapore Bar e Cantina Italiana
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6. HOSPEDAGEM
Alojamento Público Arena Jaraguá
R. Gustavo Hagedorn, 636 - Nova Brasília, Jaraguá do Sul - SC, 89254-700
As dependências da arena Jaraguá contam com alojamentos compartilhados, equipados
com camas e colchões, vestiários e banheiros completos. Em uma das estruturas
esportivas mais modernas do estado. Com espaço externo asfaltado adequado para
treinamento e aquecimento.
Para a disponibilidade de estadia em alojamento, o atleta e/ou deverá se inscrever e
confirmar inscrição e pagamento até o dia 27 de Julho de 2017. A SOLICITAÇÃO
DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE E-MAIL PARA:
jourdanrace@gmail.com ATE O DIA 27 DE JULHO DE 2017. Após esta data não será
mais possível garantir estadia em alojamento público.

Hotel Itajara – HOTEL OFICIAL DA PROVA
Hotel Itajara oferecerá condições especiais para todos os atletas
participantes da prova.
Basta acessar o link https://goo.gl/ZALFwZ e efetuar sua reserva. Ou no
endereço;
http://hotelitajara.com.br/promocoes/III%20VOLTA%20CICLISTICA%20%20JARAGUA%20DO%20SUL-3
Endereço: Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 237 - Centro, Jaraguá
do Sul - SC,
Telefone:(47) 2107-3799
Hotel Estância Ribeirão Grande
Endereço: Estrada Ribeirão Grande do Norte - s/n, Ribeirão Grande do
Norte - SC, 8926
Telefone:(47) 3275-1995
JANTAR DE MASSAR – DIA 22/7 – 20H
SAPORE BAR E CANTINA ITALIANA
RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 820
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