
         

 
 

DESAFIO CAMPO ALEGRE DE XCM 
#  5 RANKING CATARINENSE 

 
 
1 – PROGRAMAÇÃO: 
 

DIA -     29 de maio de 2022 (Domingo)  
HORA - 06:30h às 08:15h – Confirmação de Inscrição e retirada dos números. 
LOCAL DE LARGADA/CHEGADA– PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 
                                                        RUA – CEL. BUENO FRANCO, 292 - CASCATAS 
           
2 – CATEGORIAS: 
 
PRÓ: 63,77 KM (2 VOLTAS) 
 
 
MASCULINO 
ELITE: 23 a 29 anos ou critério técnico (nasc 1999 e anos anteriores)  
SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 1999 a 1993)  
JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2007 e 2004) * 
MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1992a 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 C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1972 a 1968)  
MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1967 a 1963)  
MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1962 e anos anteriores) * 
 
FEMININO 
ELITE: 23 anos acima (nasc. em 1999 e anos anteriores)  
JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2007 e 2004) * 
MASTER 30+ (nasc. em 1992 e anos anteriores)* 
*Percurso categorias Sport. 
 
SPORT: 45 KM (1 VOLTA) 
 
MASCULINO 
SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2004 a 1993)  



         

MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1992a 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 C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1972 a 1968)  
MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1967 a 1963)  
MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1962 e anos anteriores)  
 
FEMININO 
SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2004 a 1993)  
MASTER 30+ (nasc. em 1992 e anos anteriores)  
 
 
3 – INSCRIÇÕES: 
 
Os atletas deverão se inscrever, confirmando sua participação até 26 de maio (quinta – feira), pelo site 
www.ciclismosc.com.br em inscrição on-line.  Informações pelo fone 47 3422-0137.  
 
VALOR DA INSCRIÇÃO: 
 
R$ 100,00 (Federados) 
R$ 120,00 (Não Federados) 
 
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 – PERCURSO: 

 

http://www.scciclismo.com.br/


         

 
 

 

 
 
5 – 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; 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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.  
 
9. 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;  
 
10 - 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. 

 
 
11. TABELA DE IMPEDIMENTOS E PENALIDADES 
 
Será impedido de largar o atleta que alinhar:  
 

 Sem ter assinado a súmula de prova junto à secretaria do evento;  

 Sem ter afixado a placa;  

 Com bicicleta que não possua marchas ou que não seja de mountain bike;  

 Que não esteja vestindo roupas de ciclismo, vedado o uso de regatas;  

 Com meias de compressão e sem capacete;  



         

 

Será desclassificado o atleta que:  
 

 Receber apoio de terceiros durante a prova e fora do feed zone.  

 Sair do trajeto proposto, cortar caminho e/ou não passar pelos postos de controle;  

 Agredir física ou moralmente os atletas e as pessoas envolvidas na realização do evento;  

 Efetuar manobra desleal ou inconsequente, com sério risco aos demais atletas;  

 Trocar de bicicleta durante a prova, sendo apenas permitida a troca de partes (exceto o 
quadro);  

 Ter conduta incompatível com os bons costumes, a ordem pública, a moral e imagem;  

 Descartar objetos fora dos locais permitidos;  

 Utilizar ponto ou rádio comunicador;  

 For identificada no decorrer da prova qualquer uma das causas de impedimento.  
 
Além das condutas acima especificadas, serão aplicados os regulamentos e penalidades estabelecidos 
pela UCI, CBC e FCC. 
 
12. RECURSOS: 
 
Só serão aceitos recursos por escrito, entregue ao Presidente do Colégio de Comissários, durante o 
transcorrer da prova ou até 15 min. após a chegada do interessado. Recurso contra o resultado 
somente será aceito até 15 minutos após sua divulgação oficial no som do evento e fixação no mural. 
Só serão julgados os recursos por escrito que estejam acompanhados de um depósito/acautelamento 
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Após o recebimento do recurso, será dado o prazo de 15 
minutos único e comum no caso de mais de um acusado, para apresentação defesa. Após instrução e 
colheita de prova de modo sumário, o colégio de comissários pronunciará decisão, que será anunciada 
no sistema de som do evento e fixado no mural de resultados do evento. Se for julgado procedente, o 
depósito será devolvido, caso contrário, será doado em favor da escolinha de ciclismo da cidade. 
 
 
13. HOSPITAIS: 
 
HOSPITAL SÃO LUÍZ 
Endereço: Rua Padre Luiz Glig, 250, Campo Alegre 
Telefone:  (47) 3632-2111 
 
HOSPITAL RIO NEGRINHO 
Endereço: Rua Fritz Klosterman, 403 - Centro, Rio Negrinho  
Telefone: (47) 3646-2000 
 
 
14. HOSPEDAGEM: 
 
 
HOTEL CAMPO ALEGRE 
SC 418, 8348 - Santo Antônio, Campo Alegre 
Telefone: (47) 3632-2149 
 

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


         

 
 

 
 
 



         

 
 
 
15 – REALIZAÇÃO 
 

 
 
 
16 – APOIADORES 
 
PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE 
 

                                      
Joinville, 11 de abril de 2022.                     


