
 

 



 

 

 

1. REGULAMENTO PARTICULAR DA COMPETIÇÃO 

Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da união ciclística Internacional – UCI, 

Confederação brasileira de Ciclismo – CBC e da Federação Mineira de ciclismo – FMC e o que 

dispuser este REGULAMENTO PARTICULAR. Para mais detalhes, veja os regulamentos nestas 

entidades. 

A organização é responsável por fazer cumprir as disposições deste regulamento e justificar as 

alterações caso necessário. O organizador/realizador poderá suspender o evento por questões de 

segurança pública, atos públicos, vandalismo, condições extremas climáticas e/ou motivos de força 

maior sem aviso prévio aos participantes. 

Neste caso, a organização marcará outra data para realização da prova, e as inscrições confirmadas 

serão válidas. Sob hipótese alguma o valor pago pela inscrição será devolvido. A inscrição é 

pessoal e intransferível. 

A organização poderá, a seu critério ou conforme orientação do comissário da FMC, poderá incluir 

ou alterar este regulamento, total ou parcialmente sem aviso prévio. 

 

2. O EVENTO 

NOME: TROFÉU MARIO CARUSO DE CICLISMO DE CICLISMO DE ESTRADA 

MODALIDADES: CONTRA RELÓGIO E CICLISMO DE ESTRADA 

DATA DAS ETAPAS 

1ª - 15/05/2020 – SEXTA-FEIRA | 2ª - 16/05/2020 – SÁBADO |  3ª - 17/05/2020 - DOMINGO 

NÚMERO ESTIMADO DE ATLETAS: 200 PARTICIPANTES POR ETAPA 

LOCALIZAÇÃO 

1ª ETAPA:  CONHECIDA COMO VIA SÃO PEDRO (Avenida Pedro Henrique Krambeck) 3113 

- São Pedro DENTRO DO ESPAÇO VIA SÃO PEDRO 

2ª ETAPA: AMG3085 (MG 353) - PRÓXIMO A MERCEDEZ BENS ENDEREÇO: ROD. BR-

040, KM 769 - ZN, JF 

3ª ETAPA: GRAAL JUIZ DE FORA | ENDEREÇO: RODOVIA BR-040, KM 794 - 

SALVATERRA, JF  

 

 



 

 

TRAJETO 

1ª ETAPA: DUAS VOLTAS NA VIA | 2ª ETAPA: DUAS VOLTAS NA AMG 3085 |  3ª ETAPA: 

VOLTA NA BR 040 

QUILOMETRAGEM 

1ª ETAPA: 12KM | 2ª ETAPA: 60KM  | 32ª ETAPA: 72KM 

 

PREMIAÇÃO 

MEDALHA DIFERENCIADA PARA OS 5 PRIMEIROS DE CADA CATEGORIA 

MASCULINA E PARAS AS 3 PRIMEIRAS NAS CATEGORIAS FEMININAS. MEDALHA DE 

PARTICIPAÇÃO PARA TODOS QUE COMPLETAREM A PROVA 

1ª ETAPA: ACUMULA PONTOS DE META DE SPRINT  (PARA OS PRIMEIROS NO GERAL 

MASCULINO E FEMININO - NÃO SERÁ CONSIDERADO POR CATEGORIA) E 

ACUMULA PONTOS PARA CAMISA AMARELA GERAL (O GRANDE VENCEDOR). 

2ª ETAPA: ACUMULA PONTOS DE PRÊMIO DE META DE MONTANHA E SPRINT 

(CAMISAS) PARA OS PRIMEIROS NO GERAL MASCULINO E FEMININO. (NÃO SERÁ 

CONSIDERADO POR CATEGORIA). E ACUMULA PONTOS PARA CAMISA AMARELA 

GERAL (O GRANDE VENCEDOR). 

3ª ETAPA: SOMA-SE OS PONTOS DE PRÊMIO DE META DE MONTANHA E SPRINT 

(CAMISAS) PARA OS PRIMEIROS NO GERAL MASCULINO E FEMININO. (NÃO SERÁ 

CONSIDERADO POR CATEGORIA) E ACUMULA/ SOMA-SE OS PONTOS PARA CAMISA 

AMARELA GERAL (O GRANDE VENCEDOR). 

*** Em 2020 o primeiro colocado na somatória de pontos de cada categoria, receberá o prêmio de 

Líder (Camisa Amarela) correspondente à sua categoria. 

 

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS KITS E NUMERAL:  

 

DIA 15: DE 13:30 AS 14:40H 

DIA 16: DE 08:00 AS 08:40H 

DIA 17: DE 07:30 AS 08:10H 

 

 



 

 

TEMPO LIMITE DE PROVA  

 

1ª ETAPA: 30 MIN |  2ª ETAPA: 2 HORAS 40 MIN | 3ª ETAPA: 2 HORAS 16 MIN  

HORÁRIO DA LARGADA: 1ª ETAPA: 15:00H | 2ª ETAPA: 9H | 08:30 HORAS 

PREVISÃO DE RESULTADO DA PROVA: 3 HORAS APÓS A LARGADA 

INICIO DAS PREMIAÇÕES : 4 HORAS APÓS A LARGADA 

ENCERRAMENTO DO EVENTO: 4 HORAS 30 MINUTOS APÓS A LARGADA 

SUPERVISÃO TÉCNICA: FEDERAÇÃO MINEIRA DE CICLISMO 

A prova será válida para o ranking mineiro e brasileiro de  RESITÊNCIA. 

Os participantes de eventos ou etapas de dois dias ou mais deverão largar e terminar todas as 

etapas para que tenham direito a classificação final.  Caso contrário, serão dados como desistentes, 

não participantes ou abandono. Neste caso, não terão seus nomes publicados na classificação geral 

final da competição. 

O atleta que por algum motivo não completar o 1º dia de prova, poderá competir normalmente no 

2º dia, este estando ciente que seu tempo não estará mais contando para efeito de soma para o 

Resultado Final. 

AVISO: Todos os atletas estarão sujeitos ao exame antidoping sem aviso prévio. 

 

PERCURSO DA PROVA: 

 

Resumo da 1ª Etapa 

 

Percurso do evento 

Trecho com largada e chegada na PEDBIKE compreendido entre a represa (São Pedro) e o retorno 

próximo ao German, finalizando novamente na PEDBIKE. Será uma prova rápida, circuito 

totalmente plano, com largada de 30 em 30 segundos (ou conforme orientação do comissário) por 

atleta. Seguirá a seguinte ordem de categorias: 

Categorias Femininas, Iniciante, Masteres (D, C2, C1, sub30, B2, B1, A2, A1) e Elite 

 



 

 

LARGADA: 15 horas 

TRAJETO: Duas voltas na via São Pedro 

QUILOMETRAGEM: 12km 

PREVISÃO DE ENCERRAMENTO: 18 

horas 

NÍVEL DE DIFICULDADE: 02 – FÁCIL 

(percurso plano) 

TEMPO LIMITE DE PROVA: 30 minutos

 

PREMIAÇÃO: MEDALHAS DIFERENCIADAS 11cm para os 5 primeiros de cada categoria - 

salvo regra (conforme tabela de categorias - serão para os 3 primeiros). Medalha de participação 

para todos que completarem a prova.  

Conta pontos para meta de Sprint (camisa verde - não será considerado por categoria) e somatório 

de tempo de Líder (camisa amarela) para os primeiros no geral masculino e feminino.  

 

 

*** Em 2020 o primeiro colocado na somatória de pontos de cada categoria, receberá o prêmio de 

Líder (Camisa Amarela) correspondente à sua categoria. 

 

Resumo da 2ª Etapa 

 

Percurso do evento 

Trecho com largada e chegada na AMG 353 (Estrada nova) compreendido entre a Mercedes-Benz e o 

retorno na rotatória que leva à estrada de coronel Pacheco. 



 

 

 

LARGADA: 9 horas 

TRAJETO: Duas voltas na AMG 3085 

QUILOMETRAGEM: 60km 

PREVISÃO DE ENCERRAMENTO: 11 

horas 

NÍVEL DE DIFICULDADE: 06 – MÉDIA 

COMPLEXIDADE  

TEMPO LIMITE DE PROVA: 2 horas e 40 

minutos 

 

PREMIAÇÃO: MEDALHAS DIFERENCIADAS 11cm para os 5 primeiros de cada categoria - 

salvo regra (conforme tabela de categorias - serão para os 3 primeiros). Medalha de participação 

para todos que completarem a prova.  

Conta pontos para meta de Sprint e de Montanha (camisa verde e bolinha - não será considerado 

por categoria) e somatório de tempo de Líder para os primeiros no geral masculino e feminino.  

 

 

 

*** Em 2020 o primeiro colocado na somatória de pontos de cada categoria, receberá o prêmio de 

Líder (Camisa Amarela) correspondente à sua categoria. 

 

Resumo da 3ª Etapa 

 



 

 

Percurso do evento 

Trecho com largada e chegada no Graal compreendido entre o pedágio (Concer JF) e o retorno próximo ao 

Bahamas CD (BR267) 

 

LARGADA: 8 horas e 30 minutos 

TRAJETO: Volta na BR 040 

QUILOMETRAGEM: 72km 

PREVISÃO DE ENCERRAMENTO: 12 

horas 

NÍVEL DE DIFICULDADE: 07 – 

INTERMEDIÁRIA/Alta  

TEMPO LIMITE DE PROVA: 2 horas e 16 

minutos 

 

PREMIAÇÃO: MEDALHAS DIFERENCIADAS 11cm para os 5 primeiros de cada categoria. 

Medalha de participação para todos que completarem a prova.  

Conta pontos para meta de Sprint e de Montanha (camisa verde e bolinha - não será considerado 

por categoria) e somatório de tempo de Líder para os primeiros no geral masculino e feminino. 

 

 

* Em 2020 o primeiro colocado na somatória de pontos de cada categoria, receberá o prêmio de 

Líder (Camisa Amarela) correspondente à sua categoria. 

** Vale ressaltar que para o atleta se inscrever nesta etapa tem que ter plena consciência que 

haverá corte com diferença de 20 minutos em relação ao primeiro colocado. Caso isso aconteça, 



 

 

haverá um corte no km 45 próximo ao Graal, META horária: até 01:27h de prova 

aproximadamente, depois o atleta deverá parar ou andar sobre o acostamento ou ser levado no 

carro de apoio (vassoura). 

***Neste ponto, haverá anotação dos comissários por ordem de chegada. Mesmo se o atleta for 

cortado (pela ordem de chegada) será computado o resultado podendo subir ao pódio mesmo que 

não finalize a etapa.  

****Todos os atletas receberão a medalha de finisher, mesmo ficando no ponto de corte! 

3. CATEGORIAS 

CATEGORIAS MASCULINAS FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO 

ELITE MASCULINO  19 ANOS E ACIMA NASC. 2001 E ANOS ANTERIORES – SOMENTE FILIADOS 

INICIANTE  19 ANOS E ACIMA NASC. 2001 E ANOS ANTERIORES 

SUB-30 MASCULINO  23 A 29 ANOS NASC. 1997 A1991 

MASTER A1  30 A 34 ANOS NASC. 1990 A 1986 

MASTER A2  35 A 39 ANOS NASC. 1985 A 1981 

MASTER B1  40 A 44 ANOS NASC.1980 A 1976 

MASTER B2  45 A 49 ANOS NASC. 1975 A 1971 

MASTER C1  50 A 54 ANOS NASC. 1970 A 1966 

MASTER C2  55 A 59 ANOS NASC. 1965 A 1961 

MASTER D  60 ANOS E ACIMA NASC. 1960 E ANOS ANTERIORES 

   

CATEGORIAS FEMININAS FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO 

ELITE FEMININA  19  ANOS E ACIMA NASC. 2001 E ANOS ANTERIORES – SOMENTE FILIADOS 

INICIANTES 19 ANOS E ACIMA NASC. 2001 E ANOS ANTERIORES 

MASTER A 30 A 39 ANOS NASC. 1990 A 1981 

MASTER B 40 A 49 ANOS NASC.1980 A 1971 

MASTER C 50 ANOAS E ACIMA NASC. 1970 E ANOS ANTERIORES 

 

Para escolha da sua categoria o atleta deverá se basear no ano de seu nascimento. 

ATENÇÃO > Para participar das categorias ELITE (masculina ou feminina), os atletas deverão 

estar filiados a estas categorias na FMC ou a uma Federação reconhecida pela CBC. Caso o 

inscrito não seja filiado, será remanejado para uma categoria de faixa etária equivalente. 

Os atletas filiados deverão participar da sua categoria de cadastro ou serão desclassificados ou 

removidos para sua categoria sem aviso prévio. 

ITEM 1. Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência 

(60 minutos antes da largada de cada prova, conforme programa), onde serão dadas as instruções 

finais. 

ITEM 2. È obrigatório o uso dos numerais distribuído pela secretaria da organização, durante toda 

a realização da prova. Passível de desclassificação do atleta caso o mesmo não esteja usando. 



 

 

ITEM 3. A participação na prova e pessoal e intransferível, não podendo qualquer inscrição ser 

substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu numero, bicicleta para 

outra pessoa será automaticamente desclassificado. Os organizadores não serão responsáveis por 

qualquer acidente ou dano que um ciclista não inscrito venha a sofrer, isentando o atendimento e 

qualquer responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos 

públicos envolvidos. 

ITAM 4. A Bicicleta deverá ser a clássica com aro 27, guidão curvo, pneus tubulares ou clincher 

ou similar que se enquadre dentro das especificações exigidas. Rodas com no mínimo 16 raios. È 

proibido o uso de protetor de nylon nas rodas. È proibido o uso de qualquer tipo de equipamento 

como carenagem e guidão clipe. Não será permitido equipamentos de contra-relogio e permitido o 

uso de bicicletas de estrada com freio da disco. 

Salvo na primeira etapa da competição CRI (contra relógio individual) que será permitida 

bicicletas e equipamentos de crono dentro das regras da UCI/CBC. 

ITEM 5. O uso de rádio de comunicação ou outro meio de comunicação a distância com os 

corredores está proibido. 

4. INSCRIÇÕES E VALORES 

ON LINE PELO SITE EVENTBRITE NO VALOR DE R$ 39.00 PROMOCIONAL ATÉ DIA 

20/11/2019 

DO DIA 21/11 A 31/12 VALOR DE 49,00, DO DIA 01/01 A 28/02/2020 VALOR DE 59,00 E 

FINALMENTE DO DIA 01/03 A 10/04/2020 VALOR DE 69,00, TODOS OS VALORES 

MENCIONADOS É POR ETAPA. 

HAVERÁ INSCRISÕES PROMOCIONAIS PARA QUEM FIZER DUAS OU TRÊS ETAPAS! 

- No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada no 

sistema on-line ou na ficha de inscrição, o participante aceitará todos os termos do Regulamento e 

assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o termo de 

responsabilidade parte integrante deste regulamento. (Menores de 18 anos somente com termo 

assinado pelo responsável). 

 

5. PREMIAÇÃO 

MEDALHAS DIFERENCIADAS – 11CM DO 1º AO 5º DE CADA CATEGORIA, SALVO 

CATEGORIAS FEMININAS QUE SERÃO DO 1ª À 3ª COLOCADAS. 

 

CAMISA DE SPRINTER PARA AQUELE QUE ALCANÇAR A MAIOR PONTUAÇÃO NAS 

METAS DE SPRINT 



 

 

 

Na possibilidade de empate por pontos, será considerado o vencedor aquele que tiver a melhor 

colocação na segunda e terceira metas de sprint. 

1ª Meta de Sprint – 1ª etapa 

A meta será junto com a passagem final no tapete da prova, ponto de partida, no total de duas voltas do 

circuito. 

 

2ª e 3ª Meta de Sprint – 2ª etapa 

 

Trecho compreendido entre o km 21 e vai até km 23, como a Segunda meta passará no mesmo ponto, 

considera-se seu início no km 52,9 e seu ponto final no km 54,9 finalizando assim as duas metas volantes 

da 1ª etapa. 

Para o 1º  colocado(a) no geral Masculino e Feminino que passarem 

nas metas de sprint receberão uma camisa como prêmio de 

reconhecimento do esforço do atleta. 

Sprint é uma disputa entre vários ciclistas no trecho final de uma 

etapa ou nas proximidades de uma meta intermediária. As metas de 

sprint serão distribuídos pontos para os três primeiros atletas e 

funcionará da seguinte maneira: 

1º - 5 pontos       2º - 3   pontos     3º - 1   pontos 



 

 

 

 

4ª Meta de Sprint – 3ª etapa 

 

Trecho compreendido entre a entrada próxima a Humaita km53 à entrada do posto Carretão Gaúcho no km 

55 será o ponto de meta de sprint. 

 

 

 

 

 

CAMISA DE BOLINHA PARA AQUELE QUE ALCANÇAR A MAIOR PONTUAÇÃO NAS 

METAS DE MONTANHA. 



 

 

 

1ª Meta de montanha – 2ª etapa 

 

Trecho compreendido entre 2,2km após a linha de partida, ao final da subida no km 4,2. Mas apenas será 

considerada a 2ª passagem pela meta, neste caso, seu início no km 32,6 e seu fim no km 34,6 que receberão 

as pontuações de meta de montanha. 

 

 

 

 

2ª Meta de montanha – 3ª etapa (RAINHA) 

 

Trecho compreendido entre a ponte de Matias Barbosa, ao final da subida para o bairro Aeroporto 

no km 44,1 que terá as pontuações de meta de montanha. 

 

Para o 1º colocado(a) no geral Masculino e Feminino que 

obtiverem maior pontuação nas metas de montanha  

receberão uma camisa como prêmio de reconhecimento do 

esforço do atleta. As metas de montanha serão distribuídos 

pontos para os três primeiros atletas nesta etapa funcionará da 

seguinte maneira: 

                 1º - 10 pontos      2º - 5   pontos    3º - 2   pontos 

Na 3ª e última etapa as pontuações possuem um peso maior. 

Na possibilidade de empate por pontos, será considerado o 

vencedor aquele que tiver a melhor colocação na segunda 

meta de montanha. (Possui um grau de dificuldade maior) 



 

 

 

 

CAMISA DE LIDER  SERÁ ENTREGUE PARA AQUELE QUE ALCANÇAR O MENOR 

TEMPO NAS DUAS ETAPAS. 

 

 

Em 2020 os 5 primeiros atletas de cada etapa, ganharam bônus de tempo. Logo o grande vencedor da 

competição será aquele que tiver o menor tempo na somatória das 3 etapas (incluindo o bônus de tempo). 

Caso ainda haja empate, será considerado vencedor o melhor classificado na 3ª etapa (Etapa RAINHA). 

Distribuição do bônus de tempo:  1º - 10 segundos, 2º - 6 segundos, 3º - 4 segundos, 4º - 2 segundos e 5º - 

1 segundo. 

Além do prêmio individual nesta 3ª edição terá uma premiação para a equipe vencedora. Neste caso, a 

equipe que obtiver a maior somatória de pontos por atleta, em cada etapa, será considerada a grande 

vencedora. 

A camisa amarela é vestida pelo líder do Troféu Mário Caruso 

na classificação geral. Em outras palavras, o ciclista que somar 

o menor tempo individual nas etapas concluídas.  

No final, ela costuma vestir algum bom escalador, que 

conseguiu abrir segundos de vantagem para o ciclista vice-

líder da competição, tornando-se campeão do Troféu Mário 

Caruso nos moldes do Tour de France. 

 Em 2020 o primeiro colocado na somatória de pontos de cada 

categoria, receberá o prêmio de Líder (Camisa Amarela) 

correspondente à sua categoria. 



 

 

Caso haja empate, será considerada a equipe vencedora (AQUI SERÃO SOMADAS AS PONTUAÇÕES DAS 

EQUIPES MASCULINA E FEMINA) aquela que obtiver a melhor somatória de pontos na etapa de CRONO (1ª 

etapa). 

Observe abaixo a tabela de pontuação: 

 

 

SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO: Para a solenidade de premiação, será obrigatório que o atleta 

esteja com uniforme de ciclismo. O atleta que estiver descalço, usando sandálias ou chinelo, sem 

camisa, não será premiado e perderá o premio. O atleta que não comparecer no pódio no momento 

da premiação, também perderá o premio. Não será permitido se fazer representar. 

Classificação pontuação Classificação pontuação

1º 70 26º 25

2º 65 27º 24

3º 60 28º 23

4º 55 29º 22

5º 50 30º 21

6º 45 31º 20

7º 44 32º 19

8º 43 33º 18

9º 42 34º 17

10º 41 35º 16

11º 40 36º 15

12º 39 37º 14

13º 38 38º 13

14º 37 39º 12

15º 36 40º 11

16º 35 41º 10

17º 34 42º 9

18º 33 43º 8

19º 32 44º 7

20º 31 45º 6

21º 30 46º 5

22º 29 47º 4

23º 28 48º 3

24º 27 49º 2

25º 26 50º 1

Pontuação por Atleta para disputa por equipes

DISPUTA POR EQUIPE



 

 

* Camisas de meta: não é cumulativa (caso o atleta ganhe as duas modalidades, a ordem será meta 

de montanha e depois Sprint) neste caso a outra camisa será dado ao segundo maior pontuado de 

Sprint. 

** Para ser consagrado o vencedor de qualquer uma das camisas, o atleta tem que participar das 3 

etapas. Mesmo que sua pontuação seja superior ao do concorrente, se não estiver presente nos 3 

dias de competição, o atleta não será considerado vencedor! 

6. KIT E NUMERAÇÃO DO ATLETA 

A entrega dos kits de corrida acontecerá nos dias das provas, 15, 16 e 17 de maio de 2020, nos 

locais de concentração das provas uma hora e meia antes da previsão de cada largada e será 

encerrada vinte minutos pra largada. 

A cada competidor será entregue número que deverá ser usado durante toda a realização da prova, 

sendo pego pela organização sem o numeral será desclassificado da prova. 

No momento da retirada do kit o responsável devera conferir os seus dados e o numero de 

participação 

Não serão aceitas reclamações após a retirada dos kits. 

7. CONDUÇÃO DO ATLETA NO PERCURSO 

Em alguns trechos do percurso da corrida poderá existir algum tipo de trafego de automóveis e ou 

motos. Por isso é necessário que o atleta tenha atenção com o trânsito e trafegue somente pela 

direita, respeitando as leis de trânsito. 

8. APOIO E ABASTECIMENTO 

Todos os corredores podem prestar entre si pequenas ajudas, tais como cedência ou troca de 

comida, bebidas, chaves ou acessórios. O impulso/empurrão é proibido, sob pena de 

desclassificação da competição. 

A organização irá fornecer água potável e frutas para cada atleta, na concentração e chegada e em 

local determinado e divulgado com antecedência. 

9. RESULTADO DA PROVA 

Recursos serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado. Passado 

esse prazo, o mesmo será homologado pela organização da prova e divulgado como oficial. 

Somente serão aceitos recursos por escrito e individual, acompanhados de uma taxa de R$ 200,00 

(duzentos reais), que deverá ser realizado na secretaria do evento. 

Os recursos serão analisados separadamente pelo comissário do TROFÉU MÁRIO CARUSO DE 

CICLISMO DE ESTRADA. Não serão aceitos recursos coletivos. Caso o recurso seja julgado 



 

 

procedente, o deposito será devolvido ao atleta, caso contrario o dinheiro será doado a uma 

instituição de caridade conforme indicação dos organizadores. 

10. SEGURO ATLETA 

Todo atleta participante estará coberto por seguro de vida ACIDENTE PESSOAL. Para acionar e 

receber o seguro o atleta deve seguir os passos exigidos pela SEGURADORA. È muito importante 

que o atleta preencha corretamente todos os campos da ficha de inscrição, pois através dela serão 

retirados os dados do seguro. 

11. PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DA IMAGEM 

 A competição poderá ser gravada em vídeo ou fotografia. O atleta que tiver alguma restrição ao 

uso de sua imagem deverá faze-la por escrito antes da prova. 

12. OBRIGAÇÕES, PENALIZAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

È obrigatório o uso de capacetes com a jugular ou presilha fechada. 

NÃO SERA PERMITIDO, calças, meias longas ou de compressão. As meias deverão estar até o 

meio da canela. 

NÃO SERÁ PERMITIDO, o uso de fones de ouvido durante a prova. O atleta que estiver usando 

será desclassificado. 

SERÁ DESCLASSIFICADO O ATLETA QUE: 

- Não estiver usando os equipamentos de segurança; 

- Não estiver dentro dos padrões estabelecidos pela organização do evento; 

- Fornecer informações falsas; 

- Praticar manobras desleais com outro atleta; 

- Tiver conduta antidesportiva mesmo não sendo no momento da prova; 

- Usar camisas sem manga 

 

É RESPONSABILIDADE DE CADA ATLETA: 

- levar consigo mesmo toda a alimentação e bebida que for consumir durante a competição. O 

ponto de apoio com água é apenas uma cortesia da organização do evento. 

- Ter 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 o hospital mais próximo. A partir daí termina a responsabilidade dos 

organizadores. As despesas hospitalares ocorrerão por conta do acidentado. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

A organização do TROFÉU MARIO CARUSO DE CICLISMO DE ESTRADA, os promotores e 

patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos ou bicicletas ou 

por qualquer traumatismo e ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes durante o 

treinamento ou competição. 

 


