FORMATO DO EVENTO
INSCRIÇÕES
As inscrições para a prova serão realizadas somente on-line Pelo
site:
http://www.riscozeroadventure.com.br/
A partir do dia 06/11
*IMPORTANTE: não haverão inscrições para o
Criterium no dia do evento
As inscrições encerram dia 07/12
A prova é aberta para ciclistas com idade mínima de 18 anos*.
*Atletas menores de idade, deverão portar a autorização
encaminhada Assinada pelos responsáveis ou com um responsável
Presente no dia do evento
Valor - 55,00 reais até dia 20/11
- 65,00 reais do dia 21/11 até o dia 07/12

LOCAL
Estacionamento anexo Havan Parolin - Rua Orestes Camilli, 91
(marginal rod. Régis bittencourt) - Prado Velho, Curitiba - PR

https://www.facebook.com/eaglecriterium/
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CATEGORIAS
Feminino:
- Categoria i
- Categoria ii
Masculino:
- Categoria i
- Categoria ii
A separação por categorias só acontecerá com um quorum mínimo
de participantes inscritos necessários para fechar o numero
definido pela organização.

BATERIAS DE QUALIFICAÇÃO
- As baterias de qualificação servirão para definir a categoria dos
participantes conforme suas colocações.
- baterias com Aproximadamente 15 minutos de duração.
- o numero de baterias será determinado pelo numero total de
participantes inscritos presentes no evento.
- o grid de largada será disposto pelos números de inscrição.
- A direção de prova realizará a divisão de categorias de acordo
com a classificação apresentada nas baterias qualificatórias.
- Os participantes que não se classificarem para a Categoria i, de
cada bateria qualificatória, estarão automaticamente alocados
para a Categoria ii, mesmo os que não terminem a bateria por
motivos técnicos ou que tenham levado volta.
- Todas as regras e condutas de corrida e atletas serão aplicadas
a rigor.

Super pole
As baterias de super pole servirão para definir o grid de
largada da final e para nivelar atletas participantes na
categoria ii.
Os três primeiros colocados na super pole da categoria ii
serão automaticamente transferidos para a categoria i
nivelando a competitividade da prova.
- baterias com Aproximadamente 15 minutos de duração.
- O grid de largada será definido pelo resultado das baterias de
qualificação.
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FINAL
- Aproximadamente com 25-30 minutos de duração. Quantidade
exata de voltas à ser determinada pela direção de prova no dia do
evento.
- Haverá premiação para primeiro a completar a primeira volta.
- Haverá premiação para primeiro a completar a volta
correspondente à metade da corrida.
- As regras da prova final poderão ser alteradas à critério da
direção do evento à qualquer momento, a fim de que todos se
sintam melhor contemplados por elas.
- Todas as regras e condutas de corrida e atletas serão aplicadas
a rigor.

REGRAS DA PROVA
BANDEIRAS
- Vermelha: Indica prova paralisada. Por favor diminua a velocidade
e siga as instruções dos diretores de prova.
- Amarela: Indica perigo à frente – diminua a velocidade e se
prepare para desviar de possíveis obstáculos.
- Azul: Indica ao atleta que ele logo tomará volta (será alcançado
pela moto) – se prepare para deixar a pista de forma segura e
previsível.
- Verde: Indica pista livre ou que a prova está começando
- Branca: Indica ao atleta que falta uma volta para o fim.
- Quadriculada: Indica ao atleta que a prova terminou.

GRID INICIAL / INÍCIO DE PROVA
- Atletas devem se posicionar nos seus respectivos lugares na
largada. É de responsabilidade do atleta saber qual sua posição
de largada.
- Atleta deve alinhar sua roda dianteira com a linha branca do
grid.
- Atleta não deve sair do grid antes que a largada seja dada.
https://www.facebook.com/eaglecriterium/
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- Os atletas devem iniciar com um pé no chão.
- Track stands não são permitidos
- Não é permitido ao atleta se apoiar em outro atleta ou sobre
qualquer grade/suporte no momento largada.

largada.
VOLTAS

- A duração da corrida é passível de mudança pela direção de prova
caso seja avaliado necessário.
- Um sino será utilizado para indicar o início da última volta.
- Não haverá voltas livres para quedas ou problemas mecânicos
durante a prova.

ATLETAS QUE TOMAREM VOLTA
- Atletas em prova devem deixar a pista antes de tomarem volta.
- Uma bandeira azul será levantada ao atleta que estiver prestes
a tomar volta e deve deixar o percurso imediatamente.
- Atleta deve deixar o circuito de maneira segura e previsível
- Atleta que se recusar a deixar o circuito será desqualificado e
penalizado.
- Se um atleta solo estiver prestes a dar volta em todos os
atletas, o primeiro grupo em perseguição será permitido terminar a
prova. caso a direção de prova permita. A bandeira verde será
levantada ao grupo na saída do circuito e/ou na linha de chegada.
- Se for permitido ao primeiro grupo de perseguição terminar a
prova, o líder não poderá se reunir ao grupo nem ultrapassá-lo. O
líder permanecerá atrás da moto líder até o final da prova.

BANDEIRA VERMELHA / CORRIDA PARALISADA
- Caso seja necessário parar a corrida por algum motivo, serão
levantadas bandeiras vermelhas indicando ao atletas a
paralisação.
- Atletas devem se alinhar na linha de largada/chegada.
- A direção de prova tentará reiniciar a prova mantendo as
distâncias entre grupos antes da paralisação.
https://www.facebook.com/eaglecriterium/
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- Atletas devem permanecer calmos e cooperar com a direção de
prova.
- Não serão toleradas interrupções e reclamações de colegas de
equipe, treinadores, patrocinadores, etc. Em casos de insistência o
atleta pertinente será desqualificado.
- Atletas podem tentar realizar reparos/trocas de equipamento
durante a paralisação. Embora não esperaremos o atleta
finalizar antes de realizar a relargada.
- Atletas que precisarem de atenção médica prolongada não serão
permitidos de largar.

REGULAMENTO TÉCNICO
BICICLETA
- Apenas bicicletas de pinhão fixo.
- Sugerido o uso de quadro e cubos específicos para fixas por
questões de segurança.
- Quadros convertidos, cubos parafusados e rodas dianteiras
com blocagem serão permitidos embora desaconselhados.
- Proibido o uso de freios.
- Obrigatório Guidão Drop.
- Sugerido o uso de sapatilha e pedal automático (clipless); o uso
de straps ou firma-pés será permitido embora desaconselhado.
- Proibido rodas fechadas, tampões e de ponta. (aerospoke,
spinergy, corima, zipps etc).
- Obrigatório pedivelas com apenas uma coroa, o uso de pedivelas
de estrada será permitido, mas desaconselhado.

NORMAS DE SEGURANÇA PARA A BICICLETA
- Guidão com plugs e fita de guidão apertada, nenhuma parte solta
ou proeminente.
- É proibido o uso de spoke cards e fitas penduradas.
- Obrigatório todos os bolts no pedivela estarem presos.
https://www.facebook.com/eaglecriterium/
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- Obrigatório estar com direção sem folga/solta.
- Obrigatório que as duas rodas estejam sem folga e com pneus em
boas condições.
- Obrigatório o uso de lockring.
- Obrigatório estar com todos os raios das rodas e em boas
condições.
- Todo equipamento que o atleta utilizará será checado pela
organização antes da entrada na pista e poderá ter seu uso
vetado caso apresente condições impróprias para o uso ou que
representem risco para demais participantes no evento.

ATLETA
- OBRIGATÓRIO O USO DO CAPACETE.
- Obrigatório uso de numeral na jersey entregue pela organização
durante o briefing.
- Proibido uso de fones de ouvido.
- Proibido uso de câmeras presas no corpo e capacete, será
permitido apenas a montagem na bicicleta.
- Todo competidor deverá estar devidamente uniformizado e não
será permitido pedalar de sunga, calça jeans, sem camisa ou
qualquer outro objeto ou acessório que não faça parte do kit
ciclista-em-competição.
- proibido o uso de qualquer entorpecente antes da prova, caso o
competidor seja flagrado consumindo álcool ou qualquer outro
tipo de entorpecente no dia do evento, sua inscrição será
cancelada e sua participação da prova anulada sem reembolso.
Por segurança ao próprio atleta e aos demais participantes.

CONDUTA DO ATLETA:
- Atletas devem usar de respeito e cortesia para com outros
atletas, organizadores, voluntários e qualquer espectador.
- Atletas devem seguir as orientações e ordens dos diretores de
prova imediatamente.
- Questionamentos e reclamações devem ser feitas após as provas.
- Pedalar no circuito fora dos horários designados é proibido.
https://www.facebook.com/eaglecriterium/
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- Caso algum atleta tenha conduta ofensiva, ações serão tomadas
e o atleta será penalizado.
- O valor da inscrição não será devolvido caso o participante
desista da prova ou não possa participar dela, por qualquer
motivo. O valor da inscrição será devolvido apenas em caso do
cancelamento da prova.

CONDUTA DURANTE A CORRIDA

- Os atletas devem pedalar dentro de suas capacidades e
habilidades, não se arrisquem e coloquem a sua integridade e a
integridade dos outros participantes em risco.
- Atletas devem ultrapassar atletas mais lentos, que ainda não
conseguiram sair da pista, com cuidado.
- Atletas são proibidos de parar dentro do circuito para
consertar problemas mecanicos ou problemas afins. A área de
consertos é fora da pista.
- É proibido fechar, trombar ou bloquear a passagem de outro
ciclista.
- Práticas antidesportivas serão penalizadas com
desclassificação imediata da prova,
- A prova é técnica e com curvas fechadas; os atletas devem dar
espaço entre si ao aproximarem-se das curvas e mantendo uma
trajetória previsível.
- Não force ultrapassagens.
- Não dê skids desnecessariamente. Os atletas devem manter suas
rodas traseiras girando sempre que possível. Aqueles que
estiverem dando skids perigosamente serão retirados do
circuito.

O eagle criterium é um evento em fase de testes, nos
reservamos ao direito de alterações no estatuto sem
aviso prévio, mas deixamos claro que todas as
alterações serão noticiadas pelas redes sociais.
Facebook: https://www.facebook.com/eaglecriterium/
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