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Regulamento Campeonato Guarapuavano de MTB 2018 

O Campeonato Guarapuavano de MTB – XCM 2018, será organizado pela AGC – Associação 
Guarapuavana de Ciclismo em parceria com a Federação Paranaense de Ciclismo.   
 
O Campeonato terá 05 etapas sendo: 

 1º Etapa dia 04/03/2018 
 2º Etapa dia 29/04/2018  Valido para a 1º etapa do campeonato PR de MTB - XCM 
 3º Etapa dia 08/07/2018 
 4º Etapa dia 12/08/2018 
 5º Etapa dia 07/10/2018 

Atletas Atenção: este ano haverá 5 etapas do campeonato paranaense de MTB, sendo PRO a 
categoria oficial. Então se deseja participar do campeonato paranaense e do Campeonato 
Guarapuavano de MTB deve inscrever-se na categoria PRO. 

 - Cada etapa contara pontos para o ranking, sendo que além do campeonato teremos a 1º etapa do 
campeonato PR de MTB - XCM a qual será realizada no dia 29/04/2018, a qual será válida como 2º etapa 
do Campeonato Guarapuavano de MTB.  

- Todas as etapas com Alvará da FPC; 

- 11 Categorias oficiais para atletas federados junto a FPC, denominada “Pro” (ver regulamento oficial); 

- 16 Categorias para atletas não federados, denominada como “Sport”; 
 
- Premiação do 1º ao 5º colocado de cada categoria; 

- Medalhas de participação para todos os atletas que concluírem a prova; 

- Seguro das etapas; 

- Seguro permanente para atletas federados (conforme FPC); 

Quadro de Pontuação 

 1º. Colocado - 20 Pontos 
 2º. Colocado - 18 Pontos 
 3º. Colocado - 16 Pontos 
 4º. Colocado - 14 Pontos 
 5º. Colocado - 12 Pontos 
 6º. Colocado - 10 Pontos 
 7º. Colocado - 08 Pontos 
 8º. Colocado - 06 Pontos 
 9º. Colocado - 04 Pontos 
 10º. Colocado - 02 Pontos 
 A partir do 11º. Colocado – 01 Ponto para todos que concluírem a prova; 
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Prova 

Dia: 29/04/2018 

Realização: AGC e Federação Paranaense de Ciclismo 

Local: Parque das Araucárias – localização BR 277, km 343 – Bairro Primavera. 

Concentração: 07:00 horas 

Abertura das Súmulas: 07:15 horas 

Largada Prevista: 08:30 horas 

 
No momento da sumula o atleta devera estar Paramentado com o Uniforme, Capacete, luvas, meias e 
calçado fechado para que seja feita a conferencia;  
- Proibido meias de compressão;  
- Proibido qualquer símbolo que seja ou faça referencia a UCI ou as cores;  
- Obrigatório Documento com foto  
- Pódio com roupa de ciclismo (calçado fechado) 

Todos os atletas devem levar o documento original ou cópia autenticada na confirmação da inscrição junto 
com o comprovante de pagamento. O atleta que não apresentar o documento não corre. Menores de 18 
anos desacompanhados do responsável legal devem levar, também, o documento original ou cópia 
autenticada do responsável legal junto com uma autorização por escrito;  

 

As Categorias 
 
SPORT (+- 35 KM)  

 Sport 1 (12 a 14 anos) 
 Sport 2 (15 a 18 anos) 
 Sport 3 (19 a 29 anos) 
 Sport 4 (30 a 40 anos) 
 Sport 5 (Acima de 41 anos) 
 Casal Livre 
 Cicloturismo 
 Kids – critério técnico. 

PRO (+- 65 KM) 

 Elite (19 anos acima) 
 Sub – 30 ( 23 a 29 anos) 
 Master A1 (30 a 34 anos) 
 Master A2 (35 a 39 anos) 
 Master B1 (40 a 44 anos) 
 Master B2 (45 a 49 anos) 

CATEGORIAS PRO (+- 35 KM) 

 Master C1 (50 a 54 anos) 
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 Master C2 (55 a 59 anos) 
 Master D (60 anos acima) 
 Feminino 30+  

CICLOTURISMO 

 Sem cronometragem (+- 35 KM o mesmo do Sport) 

Valores de Inscrições 

 Categorias PRO – R$ 80,00 

 Categorias Sport:  
 Kids – R$ 10,00  
 Sport 1 – R$ 40,00 
 Sport 2 – R$ 50,00 
 Sport 3 – R$ 60,00 
 Sport 4 – R$ 60,00 
 Sport 5 – R$ 60,00 
 Casal Livre – R$ 90,00 
 Cicloturismo – R$ 50,00 

Estrutura 

 Pontos de hidratação; 
 Ambulância; 
 Trajeto sinalizado; 
 Carros de apoio; 
 Fotos e filmagens; 
 Seguro Atleta; 
 Medalha de participação; 
 Hidratação pós prova; 
 Troféus para os 5 primeiros de cada categoria; 
 Troféus para as 3 maiores equipes/assessorias com atletas uniformizados; 

 
 PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM  
 
A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Todas as imagens serão tidas como liberadas 
para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer compensação financeira, por tempo 
indeterminado. 

  
RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES  
 
1) A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, UCI, CBC, FPC, 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;  



 

ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA DE CICLISMO 

Rua Barão do Rio Branco, nº. 1479 - Bairro Batel – (42) 99990-0626 

CEP 85015-300 – GUARAPUAVA – PR - – CNPJ 08842491/0001-20 

 
 
2) É obrigação de cada atleta: 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;  
 
3) 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 mais próximo. Todas despesas 
hospitalares correrão por conta do acidentado, que poderá solicitar o reembolso ate o limite do seguro.  
 
Zelar pela boa imagem do mountain bike, e pela preservação da natureza não jogando lixo no percurso;  
 
Levar água e alimentação que garanta auto suficiência durante as provas;  
 
IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova e comissários responsáveis. A 
organização do evento se reserva no direito de alterar a data e local da realização das provas com até 7 
dias de antecedência, como qualquer outra clausula 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.rodrigocirilo.com.br e na secretaria do evento nos dias de prova.  
 
Para dirimir qualquer duvida oriunda do presente, fica eleito o foro da comarca de Guarapuava, PR.  

San Marino Palace Hotel   

3 estrelas 
Endereço: Av. Manoel Ribas, 3863 - Conradinho, Guarapuava – PR. 
Telefone: (42) 3624-3200 
Apartamentos sem Ar Condicionado: 
Individual: 105,00 
Duplo: 170,00 
Triplo: 230,00 
Apartamentos com Ar Condicionado: 
Individual: 125,00 
Duplo:195,00 
Triplo: 260,00 
Obs: Apresentando a carteirinha de Federação – desconto de 10%. 

 
Hotel Soledade   

2 estrelas 
Endereço: Rodovia BR-277, Km 345, s/n - Vila Carli, Guarapuava – PR. 
Telefone: (42) 3624-2112 
Apartamentos sem Ar Condicionado: 
Individual: 77,00 
Duplo: 145,00 
Triplo: 215,00 
Apartamentos com Ar Condicionado: 
Individual: 87,00 
Duplo: 175,00 
Triplo:  245,00 
 

https://www.google.com.br/search?q=san+marino+palace+hotel+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkuM08vK9KSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGrFAWMLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiW7_W9oZzaAhXDW5AKHYfqBFMQ6BMI1AEwEg
https://www.google.com.br/search?q=san+marino+palace+hotel+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiW7_W9oZzaAhXDW5AKHYfqBFMQ6BMI1wEwEw
https://www.google.com.br/search?ei=1HvCWrmkNoa5wgTcpJaoDA&hotel_occupancy=&q=hotel+san+marino+guarapuava&oq=hotel+san+marino&gs_l=psy-ab.1.1.35i39k1j0l9.20120.25317.0.27416.27.22.0.0.0.0.221.2359.0j17j1.18.0....0...1.1.64.psy-ab..11.16.2054...0i67k1.0.2d8VWFdyG8s
https://www.google.com.br/search?q=hotel+soledade+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOScursswx1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAeVcWfIwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAsu7Jo5zaAhVHl5AKHXXQD4UQ6BMIzAEwEA
https://www.google.com.br/search?q=hotel+soledade+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjAsu7Jo5zaAhVHl5AKHXXQD4UQ6BMIzwEwEQ
https://www.google.com.br/search?ei=8XvCWtayLcO3wQSH1ZOYBQ&hotel_occupancy=&q=hotel+soledade+guarapuava+pr&oq=hotel+soledade+guarapuava&gs_l=psy-ab.1.1.35i39k1j0i67k1.553948.557679.0.560370.16.16.0.0.0.0.159.1493.0j12.12.0..3..0...1.1.64.psy-ab..4.12.1488...0i7i30k1j0i13k1.0.A79IC1oxy_o
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