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 Regulamento  
FESTIVAL DE CICLISMO FORÇA LIVRE – 
EDIÇÃO 2016 
 
A PROVA:  
O Festival de Ciclismo Força Livre, surgiu em 2015, através dos empresários da Força Livre, 
que realizaram a primeira edição de um desafio diferente de outras provas realizadas no 
Autódromo Internacional de Curitiba.  
O Objetivo do Evento é despertar o interesse pelo ciclismo, de forma a contribuir com a 
qualidade de vida das pessoas, independentemente se são atletas profissionais ou amadores.  
O Festival de Ciclismo Força Livre será disputado no circuito interno do autódromo, que tem 
uma distância aproximada de 2.800 metros, somente para bicicletas de estrada 
REALIZAÇÃO: FORÇA LIVRE 
ORGANIZAÇÃO: FORÇA LIVRE  
SUPERVISÃO: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CICLISMO.  
 
DA PROVA:  
O evento será realizado um 2 (duas) etapas, sendo a primeira uma etapa de CRI (Contra o 
relógio individual), no dia 9/12/2016 (sexta-feira) e, a segunda etapa uma prova de circuito, no 
dia 10/12/2016 (sábado). Haverá pontuação para as duas etapas e serão premiados e 
declarados vencedores aqueles que obtiverem maior número de pontos nas duas etapas.  
 
CIRCUITO:  
O Circuito a ser utilizado é a pista interna do Autódromo Internacional de Curitiba, com um 
percurso aproximadamente de 2.800 metros. 
O Circuito será dividido por cones em toda a sua extensão, para separar as vias de ida e volta. 
Nenhum ciclista deve invadir ou transpassar os cones, transitando na contra mão, sob pena de 
desqualificação da prova. 
 
CIRCUITOS E CATEGORIAS:  
No momento da inscrição o atleta deverá escolher se quer participar de uma etapa ou das duas. 
A prova está dividida em 2 etapas:  
CRI (contra o relógio individual) – 1 volta no circuito, no dia 9/12/2016 
Para essa prova será liberada qualquer bicicleta de CRI (não haverá aferição) 
Circuito – 50 minutos mais uma volta, no dia 10/12/2016 
 
Serão disponibilizadas as seguintes categorias, somente para bicicletas de estrada/CRI:  
OPEN MASCULINO: 15 ACIMA  
MASTER MASCULINO: 41 ACIMA  
MASTER MASCULINO: 50 ACIMA 
FEMININO OPEN 
 
PONTUAÇÃO: 
Será utilizada a tabela de pontuação até o 10º colocado de cada categoria, conforme segue 
abaixo: 
1º - 110 pontos 
2º - 90 pontos 
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3º - 70 pontos 
4º - 60 pontos 
5º - 50 pontos 
6º - 40 pontos 
7º - 30 pontos 
8º - 20 pontos 
9º - 10 pontos 
10º - 5 pontos 
11º em diante – 1 ponto 
 
DESEMPATE: 
Em caso de empate na pontuação final, o critério de desempate a ser utilizado será pela 
classificação obtida na chegada da segunda etapa. 
 
INSCRIÇÕES E VALORES:  
As inscrições estarão limitadas a 150. 
 
Poderão ser realizadas antecipadamente pela Internet através do e-mail: 
inscricao@forcalivre.com.br, ou pessoalmente na Força Livre na Av. Pres. Kennedy, 574 das 
9:00 as 17:00 horas até o dia 06/12, ou ainda na entrada do Autódromo, no dia 09 ou 10/12 das 
16:00 até as 17:45 horas 
A inscrição terá os valores de R$ 80,00 para as duas etapas ou R$ 50,00 para uma etapa só. 
A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, 
em qualquer situação. O participante que ceder seu número para outra será responsável por 
qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha sofrer ou provocar, eximindo a organização 
de qualquer responsabilidade sobre o mesmo.  
Após a realização da inscrição em uma determinada categoria não serão aceitas alterações da 
mesma.  
 
PREMIAÇÃO: 
Serão premiados com troféus, após o término das duas etapas (pela soma de pontuações 
obtidas) os 5 (cinco) primeiros de cada categoria. 
O vencedor de cada categoria, após a somatória das duas etapas, receberá de prêmio uma 
bicicleta MTB e uma camisa de líder. 
.  
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:  
Sexta 09/12/2016 – Encerramento das inscrições na entrada as 17:40 horas 
Concentração: 18h00 
Largada: 18h10 
Término (aproximado): 20h00  
 
Sábado 10/12/2016 – Encerramento das inscrições na entrada as 17:40 horas  
Concentração: 18h00 
Largada: 18h10  
Término (aproximado): 19h30  
LARGADA: 
As largadas da prova de CRI serão dadas de um em um minuto, conforme listagem de inscritos, 
por categoria. 
A largada da prova de circuito será única, com todas as categorias ao mesmo tempo. 
 
CHEGADA:  
A chegada oficial será no mesmo local de largada, nas duas provas. 
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O atleta que por algum motivo não passar pela linha de chegada não terá a sua classificação e 
seu tempo contabilizado, por tanto não terá direito a reclamações posteriores.  
A classificação será por categoria. 
 
No local da chegada haverá:  
Ponto de abastecimento de água,  
Frutas;  
Banheiros 
Além de uma grande área de estacionamento.  
 
NUMERAIS E ADESIVOS DE CAPACETE:  
Todo atleta que se inscrever na prova receberá um numeral de identificação e adesivo de 
capacete,  
É obrigatório o uso do numeral na altura da dorsal direita e do adesivo no capacete, na parte 
frontal, sendo passível de desclassificação do participante que não cumprir este artigo.  
O numeral cedido na primeira etapa deverá ser utilizado nos dois dias e devolvido quando 
terminar o evento. No caso do corredor somente participar da primeira etapa este deverá 
devolver seu numeral após a prova.  
 
QUESTÕES MÉDICAS E DE ATENDIMENTO:  
É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e cobertura 
financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização que trabalham no evento 
prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para o hospital 
mais próximo. A partir daí a organização não se responsabilizará mais pelo mesmo. Todas as 
despesas médico-hospitalares correrão por conta do corredor acidentado.  
Todos os corredores estarão cobertos por apólice de seguro. 
 
MÉDICO:  
Os ciclistas ao se inscreverem em suas respectivas categorias devem estar cientes e garantir 
que estão em dia com a saúde física e mental e em plenas condições de participarem do evento.  
A organização da prova reserva-se o direito de impedir que um ciclista continue a prova ao 
receber conselho médico, paramédico, bombeiro ou qualquer outro reconhecido pelos 
organizadores da prova quanto o seu não prosseguimento. E esta decisão dos organizadores 
da prova a este respeito será final, em benefício da segurança e integridade do participante.  
 
SEGURANÇA:  
Haverá motos de comissários acompanhando todas as provas, qualquer problema deverá ser 
comunicado a eles ou aos comissários na linha de largada/chegada. 
 
CORTES:  
Por motivos de segurança, e seguindo regulamento de ciclismo, serão retirados da prova os 
corredores atrasados que forem alcançados pelo pelotão. 
Se forem retirados pelas motos comissários, deverão se retirar imediatamente da prova, indo 
para as laterais da pista, sem obstruir a passagem dos colegas que estão em competição. 
 
EQUIPAMENTOS:  
É obrigatório o uso de bicicletas de estrada/CRI, capacete, bermuda/bretelle de ciclismo e 
camisa de manga curta/longa, sendo vedado uso de camisa tipo regata. 
Atletas que desobedecerem a essa recomendação serão impedidos de largarem.  
 
CANCELAMENTO DA PROVA:  
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Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (ex: condições meteorológicas 
extremas, etc), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização que não seja 
apenas e somente a devolução da taxa de inscrição.  
 
REGRAS GERAIS:  
Como qualquer evento chancelado pela FPC, este obedecerá às regras da CBC/UCI para 
provas de estrada e os comissários são autoridade máxima em se tratando de regulamento e 
a parte técnica do evento, cabendo a eles as classificações, desqualificações e/ou punições. 
 
SEGURO:  
Todos os participantes estarão cobertos por seguro  
 
DIREITO DE IMAGEM:  
Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando 
em ter sua imagem ou nome, divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet 
e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou 
publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores 
ou meios de comunicação e ainda não sendo necessária sua autorização previa ou posterior 
indenização.  
 
RECLAMAÇÕES:  
Quaisquer reclamações devem ser apresentadas por escrito e entregues aos comissários após 
o corredor ter cruzado a linha de chegada, dentro do período de tempo alocado e estabelecido 
abaixo.  
Reclamações devem ser apresentadas no prazo de 15 minutos após o ciclista cruzar a linha de 
chegada.  
Reclamações sobre resultados devem ser apresentados no prazo de 30 minutos depois da 
divulgação dos resultados.  
 
 
 
                                                A ORGANIZAÇÃO 
 


