#1 RANKING CATARINENSE DE DOWNHILL
POMERODE – 26 E 27 DE FEVEREIRO
Nota: O evento respeitará o protocolo “Evento Seguro”, definido pelo Decreto
Estadual nº. 1371 de 14/07/2021, onde todos os participantes e acompanhantes
deverão apresentar o comprovante de Vacinação para o Covid 19 ou apresentação
de laudo de exame RT-qPCR realizado nas últimas 72 (setenta e duas) horas ou de
Pesquisa de Antígeno para SARS-Cov-2 por swab realizado nas últimas 48
(quarenta e oito) horas com resultado "negativo, não reagente ou não detectado".
1. PROGRAMAÇÃO:
LOCAL – LOCAL – MORRO DA TURQUIA/PAVILHÃO DA FESTA POMERANA (CENTRO)
DIA – 26 de fevereiro (sábado)
09:00/16:00 – confirmação de inscrição
09:00/12:00 – Treinos livres
13:00/17:00 – Treinos livres
DIA – 27 de fevereiro (domingo)
08:00/09:00 – Treino sem paradas (01 descida por piloto)
10:00 – Qualify
14:00 – Final
Premiação – ao final da prova
Nota: não será permitido resgate particular.
ATENÇÃO!!! Esta programação poderá ser alterada a critério do árbitro geral
2. CATEGORIAS:
ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2003 e anos anteriores)
SUB-30: 19 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1993)
JUNIOR: 17 a 18 anos (nasc. em 2005 a 2004)
JUVENIL: 15 a 16 anos (nasc. em 2007 a 2006)
INFANTO-JUVENIL: 12 a 14 anos (nasc. em 2010 a 2008)
MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1992 a 1988)
MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1987 a 1983)
MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1982 a 1978)
MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1977 a 1973)

MASTER C: 50 A 59 ANOS (nasc. em 1972 a 1963)

ESTREANTE: Rígida: (nasc. em 2007 e anos anteriores)
Full: (nasc. em 2007 e anos anteriores)
FEMININO
ELITE: 16 anos acima (nasc. em 2006 e anos anteriores)

3. INSCRIÇÃO:
Deverão confirmar sua participação até 24/02 (quinta-feira), no site www.ciclismosc.com.br em
inscrição on-line:
- ATLETAS FEDERADOS – R$120,00
- ATLETAS NÃO FEDERADOS – R$ 150,00
- 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.

4. PREMIAÇÃO:
Serão premiados os 5 (cinco) primeiros classificados em todas as categorias.
Premiação extra para categoria Elite:
Caso tenha mais de 11 competidores na categoria a premiação geral será de R$
1000,00, dividida entre os 5 primeiros.
Caso tenha menos de 11 competidores (no mínimo 08 atletas) na categoria, a
premiação geral será de R$ 800, dividida entre os 3 primeiros.
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;

5. 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.

6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. HOSPITAIS:
HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO
Rua Hermann Weege, 2727 · (47) 3395-3800

10. HOSPEDAGEM:
HOTEL SCHROEDER
Endereço: R. 15 de Novembro, 514 - Centro, Pomerode
Telefone: (47) 3387-0933
POUSADA OMA HELGA
Endereço: R. Luiz Abry, 945 - Centro, Pomerode
Telefone: (47) 3387-2256
POUSADA MAX
Endereço: R. 15 de Novembro, 257 - Centro, Pomerode - SC, 89107-000
Telefone: (47) 3387-3070
HOSTEL MAIS
Endereço: R. 15 de Novembro, 957 - Centro, Pomerode - SC, 89107-000
Telefone: (47) 3306-6146
MANGA CAMPING
Endereço: R. 15 de Novembro, 3090 - Testo Central Alto, Pomerode
Telefone: (47) 99981-4498
11. ALIMENTAÇÃO:
RESTAURANTE RECANTO DO SALTO
Endereço: R. Frederico Weege, 960 - Centro, Pomerode
Telefone: (47) 3387-3986
LANCHONETE E RESTAURANTE LUNGE
Endereço: R. Luiz Abry, 187 - Centro, Pomerode - SC, 89107-000
Telefone: (47) 3387-0064
SCHOEN RESTAURANTE E PIZZARIA
Endereço: R. 15 de Novembro, 1098 - Centro, Pomerode
Telefone: (47) 3387-1238
MAASS RESTAURANTE & CHOPERIA
Endereço: R. Luiz Abry, 522 - Centro, Pomerode
Telefone: (47) 3395-1355
12. REALIZAÇÃO:
- FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO
13. APOIO:
- PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
- FUNPELL
- SECRETARIA DE SAÚDE
- SECRETARIA DE OBRAS

14. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA:

Joinville, 31 de janeiro de 2022.

