
 
 

#6 ETAPA CAMPEONATO CATARINENSE DE CICLISMO - ESTRADA 
26/09/2021 – DR. PEDRINHO 

 

Nota: Serão seguidas as medidas de segurança estabelecidas na Portaria 
SES/FESPORTE 1016 de 13 de setembro de 2021, a qual trata da retomada de 
eventos esportivos no estado. 
 
1. PROGRAMAÇÃO: 
 
Data: 25/09/2021 (SABADO) 
Hora: 13:00 ás 17:00h – confirmação de inscrição e realização teste de covid 19 
LOCAL: HOTEL DONA HILDA 
Rua Aderbal Ramos da Silva, 156 - Centro, Dr. Pedrinho – SC 
 
Data: 26/09/2021 (DOMINGO) 
Hora: 07:00 – Abertura da Secretaria 
Hora: 09:00 – Largada 1ª Bateria 
Hora: 09:05 – Largada 2ª Bateria 
LOCAL – RESTAURANTE E LANCHONETE TOTA´S VÉU DA NOIVA 
Rodovia Municipal DPE 415, s/n° - Estrada Geral Campinas - Doutor Pedrinho – SC 
 
OBS: para ter direito ao carro na caravana a equipe deve possuir no mínimo três atletas inscritos 
caso não possua deverão se unir a outros atletas para ter direito ao carro.  
 
NOTA: no local haverá café da manhã no valor de R$ 15,00 e almoço R$ 28,00, interessados 
solicitar pelo whatsApp (47) 99722-8334 – Rosa. 
 
2. CATEGORIAS: 
 
MASCULINO 
ELITE - 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2002 e anos anteriores) 
SUB 30 - 23 a 29 anos (nasc. em 1998 a 1992) 
JUVENIL – 15 a 16 anos (nasc. em 2006 a 2005) 
JR - 17 a 18 anos (nasc. em 2004 a 2003) 
MASTER A1 - 30 a 34 anos (nasc. em 1991 a 1987) 
MASTER A2 - 35 a 39 anos (nasc. em 1986 a 1982) 
MASTER B1 - 40 a 44 anos (nasc. em 1981 a 1977) 
MASTER B2 - 45 a 49 anos  (nasc. em 1976 a 1972) 
MASTER C1 - 50 a 54 anos (nasc. em 1971 a 1967) 
MASTER C2 - 55 a 59 anos (nasc. em 1966 a 1962) 



MASTER D - 60 anos acima (nasc. em 1961 e anos anteriores) 
 
 
FEMININO 
FEMININO ELITE - 19 anos acima (nasc. em 2002 e anos anteriores) 
FEMININO JR - 15 a 18 anos (nasc. em 2006 a 2003) 
FEMININO MASTER – 30 acima (nasc. em 1991 e anos anteriores) 
 
3. LARGADAS: 
 
1ª BATERIA: 9:00h 

 

CATEGORIA KM 

ELITE 121 

SUB 30 121 

MASTER A1/A2 121 

MASTER B1/B2 121 

 
2ª BATERIA: 9:05h 

 

CATEGORIA KM 

JUNIOR 61 

FEMININO ELITE 61 

FEMININO MASTER 61 

FEMININO JUNIOR 61 

MASTER C1/C2 61 

MASTER D 61 

JUVENIL 61 

 
 
OBS: para ter direito ao carro na caravana a equipe deve possuir no mínimo três atletas inscritos 
caso não possua deverão se unir a outros atletas para ter direito ao carro.  

 
4. INSCRIÇÕES: 
 
Os atletas deverão se inscrever no site www.ciclismosc.com.br em inscrições on-line, confirmando 
sua participação até 23/09 (quinta-feira). Mais informações pelo fone (47) 3422-0137. 
 
Valor da inscrição: 
 
R$ 130,00 (inscrição federados incluso valor do teste covid),  
R$ 150,00 (inscrição não federados incluso valor do teste covid) 
 
A inscrição deve ser paga no local do evento na confirmação da inscrição. 
 
Todos os atletas deverão doar 02 (dois) quilos de alimento não perecível (exceto sal) na 
confirmação da inscrição (este alimento faz parte da inscrição). Que serão doados a entidades 
beneficentes do município. 
 
 
 
 



5. PERCURSO: 
 
 



 
 
 
6. PREMIAÇÃO: 
 
Serão premiados os cinco primeiros em cada categoria com troféus e medalhas.    
 
IMPORTANTE 1: Para subir ao pódio o atleta deverá estar obrigatoriamente com o uniforme de 
competição.  Atleta descalço, de chinelo, sem camisa, não será premiado e perderá o prêmio, mas 
não os pontos;  
 
IMPORTANTE 2: O atleta campeão pode levar ao pódio sua bike para exposição;  
 
IMPORTANTE 3: O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá o prêmio 
(produto/dinheiro e medalha), porém não perderá os pontos adquiridos; 
 
7. SEGURO ATLETAS: 
 
A Organização da Prova possui um seguro individual para cada atleta. Com as seguintes coberturas: 
Morte Acidental - R$ 100.000,00 
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente - R$ 100.000,00 
Auxilio Funeral - R$ 3.000,00 
Despesas Médicas Hospitalares - R$ 10.000,00 
Para acionar e receber o seguro o atleta deve seguir os quesitos exigidos pela seguradora. 
 
8. REGULAMENTO: 
 

Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística Internacional), CBC 
(Confederação Brasileira de Ciclismo) e da FCC (Federação Catarinense de Ciclismo), disponíveis nos 
sites das entidades.  
 



O Regulamento e Programação poderão sofrer alterações até a data de sua publicação impressa 
antes da prova. Em caso de dúvidas, prevalece a edição impressa e disponível na secretaria antes 
das etapas do evento. 
 
NOTA: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova e comissários responsáveis. A 
organização do evento se reserva o direito de alterar a data e local da realização das provas com 
até 7 dias de antecedência, como qualquer outra cláusula e/ou condições do presente regulamento 
com 24 horas de antecedência ficando ajustado que toda a divulgação de eventuais alterações 
serão feitas através do site oficial do evento www.ciclismosc.com.br e na secretaria do evento nos 
dias da prova. 
 

9. PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM: 

A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem alguma restrição ao 
uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso contrário, todas as imagens 
serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer 
compensação financeira, por tempo indeterminado.  
 
10. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES: 

A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, UCI, CBC, FCC, os promotores e patrocinadores 
não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por 
qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes durante o 
treinamento ou competição;  
 
É responsabilidade de cada atleta participante:  
Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As equipes 
médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do 
acidentado para um hospital público mais próximo. Todas as despesas hospitalares correrão por 
conta do acidentado;  
 
Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a competição. A título de apoio 
suplementar, a Organização poderá fornecer água potável para cada atleta inscrito, em postos de 
controle ao longo do percurso; 
 
Zelar pela boa imagem do ciclismo e pela preservação da natureza não jogando lixo no percurso;  
 
 
11 - NUMERAÇÃO DOS ATLETAS E BIKES: 
 
O atleta receberá antes da prova um número (dorsal/bike) que deverá ser utilizado durante os treinos e 

prova. 

A mudança na programação visual do número obrigará o atleta a adquirir numeral novo, estando sujeito à 

punição ou desclassificação, (a numeração não pode ser cortada ou ter adesivos colados, por exemplo). 

Apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda dos numerais, sob pena de multa e 

desclassificação do atleta;  

Caso seja constatada a alteração acarretará no pagamento de R$ 50,00 para aquisição de um novo numeral. 

Este valor não será cobrado caso haja uma deformação ou extravio no momento dos treinos e na 

competição;  



IMPORTANTE: Cada atleta será responsável pelo numeral durante a prova. Lembre-se: o atleta que estiver 

sem o numeral será desclassificado. 

 

 
12. HOSPITAIS: 
 
HOSPITAL RIO NEGRINHO 
Endereço: Rua Fritz Klosterman, 403 - Centro, Rio Negrinho  
Telefone: (47) 3646-2000 
 
POSTO DE SAÚDE DR. PEDRINHO 
Rua: Santa Catarina, 02 – Dr. Pedrinho 
Telefone: (47) 3388-0010 
 
13. HOSPEDAGEM: 
 
HOTEL DONA HILDA 
Rua Aderbal Ramos da Silva, 156 - Centro, Dr. Pedrinho – SC 
Fone: (47) 3388-0103 whatsapp: (47) 99677-7920 
 
BELLA POUSADA 
R. Capelão Beill, 477, Dr. Pedrinho - SC 
Fone: (47) 99994-9018 
 
14. ALIMENTAÇÃO: 
 
Restaurante e Lanchonete Tota's Véu de Noiva 
Tota: 47 99691-1479 
Rosa: 4799722-8334 
 
15. REALIZAÇÃO/APOIO: 
 
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO 
 
 
 

Joinville, 22 de setembro de 2021. 

https://www.google.com/search?q=hospital+rio+negrinho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmuTM-1MNGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexymfkFxdkliTmKBRl5ivkpaYXZeZl5Cuk5qWkFqUeXp4PAPfwOilQAAAA&ludocid=12377384967684307725&sa=X&ved=2ahUKEwim6Ii308PsAhWdJLkGHTTNAr8Q6BMwBHoECAgQBw
https://www.google.com/search?q=hospital+rio+negrinho+telefone&ludocid=12377384967684307725&sa=X&ved=2ahUKEwim6Ii308PsAhWdJLkGHTTNAr8Q6BMwBnoECAgQFA
https://www.google.com/search?q=hospitais+em+rio+negrinho+sc&npsic=0&rflfq=1&rldoc=1&rlha=0&rllag=-26251887,-49525756,1554&tbm=lcl&sa=X&ved=2ahUKEwj_sNWL08PsAhXEB9QKHUr_CRYQjGp6BAgEEDQ&biw=1366&bih=625

