
IV VOLTA JARAGUÁ 

1. DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA E AUTORIZAÇÃO FCC 

A 4ª Volta Jaraguá será realizada nos dias 28 e 29 de julho de 2018 atendendo 

ao calendário de provas da Federação Catarinense de Ciclismo como uma 

etapa do campeonato catarinense de ciclismo de estrada, valendo pontuação 

para o ranking estadual.  

No intuito de fomentar a modalidade, a Jourdan Race estabeleceu categorias 

distintas, que visam facilitar o ingresso de simpatizantes e iniciantes nas 

competições, que são a categoria SPORT e KIDS. Nelas os ciclistas terão a 

oportunidade de vivenciar a experiência de competir no mesmo percurso da 

categoria PRO, e também receberem premiação.   

2. ETAPAS QUE A PROVA COMPREENDERÁ 

 

# DIA 28/7/18 (SÁBADO)  

 

a. Contra Relógio Individual: Local: Igreja Nossa Senhora 

Aparecida, Rua Quirino Lunelli, Ribeirão Grande, Jaraguá do Sul. 

Percurso da Estrada: 6Km Ida e volta Totalizando 12Km de prova. 

Assinatura de súmulas : 7h às 8h 

Largada : 8h10 

* Somente Categoria PRO 

 https://www.strava.com/routes/2605633 

 

b. Estrada: Local: OESA – Distribuidora de Alimentos – Rua Ervin 

Rux, 1000 Bairro Rio da Luz. OESA, Rua Eurico Duwe Percurso 

da estrada 10km Ida e volta totalizando 20km de prova Sendo 2, 

3, e 4 voltas.  

Assinatura de súmulas : 13h às 13h45 

Largada : 14h 

* Categoria PRO e SPORT 

 https://www.strava.com/routes/8661156 

 

https://goo.gl/maps/JqvssWfZhVp
https://www.strava.com/routes/8661156
https://www.strava.com/routes/8661156


# DIA 29/7/18 (DOMINGO) 

 

c. Circuito: Local  CENTRO Av. Reinoldo Rau, Rua Domingos da 

Nova, Av. Procópio Gomes, Rua Barão do Rio Branco. Percurso 

totalizando 1,8km, sendo 30, 40, 50 e 60 min de prova + 1 volta 

de acordo com a categoria. 

Assinatura de súmulas : 7h às 7h45 

Largada: 8h 

* Categoria PRO, SPORT e KIDS 

 https://www.strava.com/routes/12567123 

 

3. CATEGORIAS QUE A PROVA COMPREENDERÁ 

De acordo com critérios determinados pela CBC as categorias serão 

divididas para atletas que se inscreverem para competir profissionalmente: 

Homens: 

 Infanto Juvenil: 12, 13 e 14 anos. 

 Juvenil: 15 e 16 anos. 

 Júnior: 17 e 18 anos. 

 Elite: acima de 19 anos que escolherem por esta categoria 

 Sub 30: Entre 19 a 29 anos que escolherem por esta categoria ou não 

possuírem índice técnico para estar na categoria Elite do Ciclismo 

 MASTER: Acima de 30 anos e maiores que escolham  esta 

condição. As categorias MASTER serão sub-denominadas MASTER A, 

MASTER B, MASTER C e Veteranos. Com exceção da Categoria Veteranos, 

as demais categorias obedecerão uma divisão de cinco em cinco anos, 

conforme abaixo. 

 MASTER A 1 (30 A 34) 

 MASTER A 2 (35 A 39) 

 MASTER B 1 (40 A 44) 

 MARTER B 2 (45 A 49) 

https://goo.gl/maps/4jAtfdZfSMn


 MASTER C 1 (50 A 54) 

 MASTER C 2 (55 A 59) 

 MASTER D - Veteranos (60 ANOS ACIMA) 

 

 

 

Mulheres: 

  

 Júnior: 17 e 18 anos. 

 ELITE: acima de 19 anos  

 MASTER , acima dos 30 anos. 

Além das categorias profissional, que competirão valendo pontuação para o 

ranking estadual de ciclismo de estada, e valendo como etapa do campeonato 

catarinense de ciclismo, teremos também duas provas SPORT para atletas 

amadores ou profissionais que não querem pontuar ou competir dentro do 

campeonato catarinense de ciclismo e infantil. Estas provas serão divididas 

entre SPORT Masculino e SPORT Feminino sem distinção de idades, e sem 

distinção de tipo de bicicleta. E no Kids 6 a 8 anos, e 9 a 11 anos. 

  



4. PROGRAMAÇÃO DA PROVA 

 

# Dia 28/7  7:00h – Estrada Geral  Ribeirão Grande do Norte – 

Jaraguá do Sul 

 

1# PROVA DE CONTRA RELÓGIO INDIVIDUAL 

*somente categoria PRO 

 

HORÁRIO: 

Assinatura da súmulas : das 7h às 7h45 

Largada:  8h 

Categorias 

• Infanto juvenil e veterano – Igreja, Rua Abilio Lunelli Igreja9km (2 /3 

volta) 

• Categorias: Elite Masc e Fem, juvenil, junior, sub 30, másters A, B e C, 

12km (1 volta)  

 *Competirão no Contra Relógio Individual apenas os atletas que 

se inscreverem para a IV Volta, excluindo-se aqueles da categoria 

Sport, que correrão apenas a prova de estrada e circuito. Os 

atletas largarão individualmente em intervalos preestabelecidos 

pela arbitragem da prova durante todo o período da prova. 

#2 PROVA DE ESTRADA – DIA 28/7 – RIO DA LUZ 

Categoria PRO e SPORT 

HORÁRIO:  

Assinatura de Súmulas : Das 13h as 13h45 

Largada: 14h 

Categorias: 

• Infanto-Juvenil, e Veterano -  2 voltas – 40km 



• Sport Feminino – duas voltas – 40 km 

• Máster C e Juvenil e Feminino masters – 3 voltas – 60km 

• Sport Masculino – 3 voltas - 60km 

• Feminino elite, Master B, Elite, Sub-30 , Master A, Junior  – 4 voltas – 

80km 

        

 

#3 PROVA DE CIRCUITO – DIA 29/7 – CENTRO – AV REINOLDO RAU 

*Categoria PRO, SPORT e KIDS 

HORÁRIO: 

Assinatura de súmulas: das 7h às 7h45 

Largada: 8h 

Infanto-Juvenil, e Veterano -  30 min. + 1 volta 

Máster C, Sport feminino, Juvenil e Feminino Masters – 40 min + 1 volta 

Feminino Elite, Sport Masculino eMaster B   – 50 min + 1 volta 

Elite, Sub-30 e Master A, Junior,  – 60 min + 1 volta 

Kids – 1 volta 

 

A classificação geral da Prova será obtida pela somatória de tempo das três 

etapas. 

As equipes que se classificarem no geral até a terceira colocação, receberão 

troféus respectivos às colocações. 

 

5. PREMIAÇÃO DA PROVA 

Na Categoria PRÓ serão premiados com medalha os 5 primeiros lugares em 

cada categoria por etapa, e premiados com troféu no geral os 5 primeiros 

lugares em cada categoria no Geral. 

Na categoria SPORT e KIDS serão premiados com medalhas os 3 primeiros 

lugares de cada categoria. E troféu apenas o primeiro lugar por categoria. 



 

 

6. INSCRIÇÕES DA PROVA E RETIRADA DOS KITS 

Os atletas deverão se inscrever no site www.riscozeroadventure.com.br, na 

Federação Catarinense de Ciclismo, ou através de contato direto com os 

organizadores. Os dados necessários para a inscrição, caso inscrever-se com 

Federação ou organizador serão: Nome completo, RG, CPF, Data de 

Nascimento, Insc. Federação (se federado) Endereço completo (Rua, N, Bairro, 

Cidade), Celular, E-mail válido (para comunicados), Equipe/Patrocinadores, 

Categoria inscrita. 

O valor para inscrição individual para a prova PRO (3 etapas será de R$ 

150,00 para não federados e R$ 120,00 para federados que se inscreverem no 

primeiro lote até dia 13 de Junho. 

O Valor para inscrição individual para a prova PRO (3 etapas) será de R$ 

180,00 para não federados e R$ 150,00 para federados que se inscreverem no 

segundo lote até dia 25 de Julho.  

O valor para inscrição por equipes será válido a partir de cadastro em conjunto 

com os organizadores ou com a Federação Catarinense de ciclismo para 

equipes com no mínimo 4 atletas inscritos.  

Valores por equipes até 45 dias antes da prova:  

4 atletas: R$ 120,00 por inscrito 

5 atletas: R$ 110,00 por inscrito 

6 atletas: R$ 100,00 por inscrito 

7 ou mais atletas: R$ 90,00 por inscrito 

Valores por equipes até 5 dias antes da prova: 

4 atletas: R$ 150,00 por inscrito 

5 atletas: R$ 140,00 por inscrito 

6 atletas: R$ 130,00 por inscrito 



7 ou mais atletas R$ 120,00 por inscrito 

A inscrição avulsa para a Categoria SPORT será de R$ 80,00 no primeiro lote 

até dia 13 de Junho e R$ 110,00 no segundo lote até dia 25 de Julho para 

prova de estrada. Caso o atleta deseje participar das duas etapas na categoria 

SPORT (estrada e circuito), terá o benefício de pagar R$120,00 no primeiro 

lote até dia 13 de Junho e R$ 150,00 no segundo lote até dia 25 de Julho. 

A inscrição para categoria KIDS será de R$ 30,00 por atleta inscrito. 

Lembrando que todas as inscrições realizadas através do site 

www.riscozeroadventure.com.br terão o acréscimo de R$ 8,00 como taxa de 

comodidade cobrada pela empresa responsável pelo site. 

A retirada dos kits será feita no ato da assinatura da súmula. O Kit atleta 

compreenderá de 01 caramanhola, 1 identificação numérica correspondente à 

inscrição que deverá ser afixado em local visível sob orientação dos árbitros 

durante a prova, 1 barra de proteína fornecidas pelo patrocinador, 1 Gel 

fornecido pelo patrocinador, brindes e catálogos de patrocinadores. Os kits 

serão disponibilizados para as 120 primeiras inscrições a contar da data de 

abertura de inscrições da prova, os demais atletas inscritos receberão apenas 

a identificação numérica obrigatória. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROVA 

a. Alojamentos públicos: 

A 4ª Volta Jaraguá terá a sua disposição 45 vagas de alojamento público 

coletivo para os atletas que precisarem de alojamento. O local será a Arena 

Jaraguá situada na Rua Gustavo Hagedorn s/n Bairo Vila Lenzi, Jaraguá do 

Sul. A disponibilidade das vagas será de acordo com inscrição prévia através 

de e-mail para jourdanrace@gmail.com e o limite para solicitação do 

alojamento é de 10 dias antes do dia da prova, de acordo com procedimentos 

estabelecidos pela secretaria de esportes. Devido ao fornecimento de gás para 

os chuveiros aquecidos, será cobrada uma taxa por atleta alojado de R$10,00, 

que deverá ser paga no ato da chegada para o responsável pelo alojamento. 

http://www.riscozeroadventure.com.br/
mailto:jourdanrace@gmail.come


Dispomos apenas de colchonetes, há a necessidade de levar roupa de cama e 

travesseiros, o atleta que quiser trazer colchão ou colchonete, poderá trazer.  

b. Alimentação: 

Durante a prova, serão servidas frutas e repositor energéticos para os atletas 

que estiverem competindo. Almoço e janta, fica por responsabilidade de cada 

atleta. O atleta poderá, no momento da assinatura da súmula, no sábado, o 

optar pela janta no Sábado, que será servida no Restaurante Tia Neide, na Rua 

Expedicionário Gumercindo da Silva, Centro Jaraguá do Sul, mediante à 

reserva e ao pagamento do valor de R$ 25,00 por atleta no momento da 

assinatura da súmula. 

c. Hotéis: 

É de responsabilidade do atleta a hospedagem e estadia na cidade durante a 

prova. 

d. Seguro da Prova: 

Está contratado obedecendo diretrizes da Federação Catarinense de Ciclismo 

seguro atleta cobrindo despesas médicas e hospitalares, ou morte decorrentes 

da atividade realizada durante a prova, sendo a apólice do seguro o valor de 

R$ 15.000,00 em caso de morte e R$ 7.500,00 em caso de acidentes. O atleta 

deverá solicitar formalmente à organização do evento o resgate do seguro em 

30 dias corridos à contar da data da realização da prova. 

e. Disposições Gerais: 

Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, 

acidente, condições meteorológicas, etc.., os organizadores estarão isentos de 

qualquer tipo de indenização, senão a devolução da taxa de inscrição. 

A Volta pode ser adiada devido a condições climáticas severas, enchentes, 

desmoronamentos e/ou outros, que de alguma forma possam por em risco a 

integridade dos atletas, sendo a decisão tomada pela comissão organizadora e 

comunicada com até 24  horas de antecedência a todos os atletas devidamente 

inscritos, para seus endereços eletrônicos cadastrados, sendo ainda os 

organizadores isentos de qualquer tipo de indenização senão a devolução da 



taxa de inscrição  em caso de desistência do atleta para a nova data marcada e 

previamente comunicada para a realização do desafio. 

Caso o atleta solicite o cancelamento de sua inscrição e estorno do valor pago, 

após ter processado sua inscrição,  a Jourdan Race poderá manejar o saldo 

para outro evento de seu rol de provas na região, caso haja interesse do 

ciclista, ou devolver para o interessado 60% do valor pago, em razão das 

despesas inerentes à sua inscrição.  

O atleta inscrito declara que é praticante do ciclismo, está em condições físicas 

de praticá-lo, conhece os riscos inerentes ao esporte e isenta a comissão 

organizadora da III Volta, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos 

envolvidos de qualquer responsabilidade sobre acidentes ocorridos consigo 

durante o evento, tendo amplo conhecimento de que o percurso não é fechado 

e que haverá, eventualmente,  trânsito de veículos nas vias, sob supervisão da 

Polícia Militar e organizadores da prova.  

O atleta compromete-se a cumprir fielmente as regras aqui estabelecidas, as 

orientações da arbitragem e obedecer as leis de trânsito, isentando a comissão 

organizadora da III Volta, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos 

envolvidos de qualquer responsabilidade em caso de acidente em que se 

envolva, sozinho ou com terceiros, e que venha a gerar danos corporais, 

materiais e morais, inclusive ao patrimônio público ou privado, seu ou de 

terceiros, recaindo sobre o causador a responsabilidade dos danos, custos e 

das ações cabíveis.  

O atleta está ciente de que a IV Volta Jaraguá, por se tratar de uma prova onde 

o objetivo é chegar no menor tempo possível, torna-se um esporte de risco e 

com base nisso atesta que está em condições físicas, mentais e devidamente 

treinado para tanto, estando preparado para riscos de quedas, 

contatos/choques com outros participantes, assalto, efeitos do clima, incluindo 

alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego, respeitando as 

regras de trânsito em vigência. 

O atleta concorda em observar e cumprir quaisquer decisões oficiais da 

organização da III Volta Jaraguá, que seja relativa à sua segurança e dos 

demais e assume total responsabilidade civil e criminal por qualquer acidente, 



prejuízo público ou privado que possa causar ou sofrer, inclusive danos morais, 

decorrente do não cumprimento.  

O atleta concede permissão à organização, para que utilize sua imagem ou 

nome em fotos, filmes, gravações, etc. por tempo indeterminado para 

divulgação que mostre a sua participação na IV Volta Jaraguá sem que seja 

necessário sua autorização e/ou posterior indenização.  

Eventuais recursos por desclassificação ou não concordância com o resultado 

da classificação, qualquer que seja, deverá ser formulado diretamente à 

comissão em até 30 (trinta) minutos após o atleta reclamante cruzar a linha de 

chegada. Na hipótese do recurso não ser interposto no prazo estabelecido, 

poderá o atleta, ainda, formalizá-lo por documento escrito, impresso em duas 

vias, assinado e entregue à comissão organizadora, ou a própria Federação 

Catarinense de Ciclismo. As dúvidas e omissões desse regulamento deverão 

ser dirimidas de forma soberana pela organização, podendo o atleta, se 

entender necessário e conveniente, solicitar o esclarecimento de eventuais 

dúvidas existentes. Todos os atletas que se inscreverem por meio do site 

estarão automaticamente concordando com os termos e condições aqui 

estabelecidos. 

A Organização da prova disponibiliza para informações, dúvidas e 

esclarecimentos a respeito da prova o e-mail jourdanrace@gmail.com. 

A confirmação da inscrição por parte do atleta, atesta que o mesmo está de 

acordo com todos os termos descritos no persente regulamento. 

 

 

mailto:jourdanrace@gmail.com

