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3ª COPA SUL DE PARACICLISMO - RANKING ESTADUAL 

CAPÃO DA CANOA–RS 
INFORMATIVO OFICIAL 2019 

 

1.PROGRAMAÇÃO:     
 
Capão da Canoa /RS 
Local: Av. Beira Mar 
 
1.1 DATA DO EVENTO  
 

Sábado – 09 de novembro  

14h às 18h - Classificação Funcional / Confirmação de inscrição. 
Local: UNISC DE CAPÃO DA CANOA - Rua da Garoupa, s/n - Capão Novo, Capão da Canoa - RS, 95555-000 
18h30 – Congresso técnico  
Local: UNISC CAPÃO DA CANOA - Rua da Garoupa, s/n - Capão Novo, Capão da Canoa - RS, 95555-000 
 

 

Domingo – 10 de novembro    
7h – Abertura Copa Sul de Paraciclismo / Início das concentrações. 
8h - Prova de Circuito 1,5 Km (todas as classes - masculino e feminino).  
Cerimônia de premiação (todas as classes), após o fim de todas as categorias.  
 
 

2. CATEGORIAS OFICIAIS 2019 
 

Tandem  - Este grupo inclui atletas que possuem qualquer limitação visual. 

Ciclismo C1 - Este grupo inclui atletas com bicicletas, que tenham espasticidade severa, deambulação sem 
auxilio, amputação com ou sem uso de prótese. 

Ciclismo C2 - Este grupo inclui atletas com bicicletas, que tenham espasticidade moderada, acometendo 
principalmente os membros inferiores, amputação com diversas combinações, com ou sem uso de 
prótese. 

Ciclismo C3 - Este grupo inclui atletas com bicicletas, que tenham espasticidade moderada, acometendo 
principalmente os membros inferiores, amplitude de movimento limitada, amputação simples ou dupla, 
com ou sem prótese. 

Ciclismo C4 - Este grupo inclui atletas com bicicletas, que tenham espasticidade leve, dificuldade de controle 
de guidão, amplitude de movimento limitada, amputação simples ou dupla, com ou sem prótese. 
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Ciclismo C5 - Este grupo inclui atletas com bicicletas, com menor comprometimento motor, pequenas 
incapacidades, amputação simples, com ou sem uso de prótese. 

Triciclo T1 / T2 - Este grupo inclui atletas com triciclo, com instabilidade sobre uma bicicleta, com 
membros inferiores e superiores comprometidos, que necessitam ou não de auxílio para deambular. 

Handbike H1 - Este grupo inclui atletas com handbike, com tetraplegia C6 ou acima, e grave atetose, ataxia, 
distonia. Perda de controle do tronco e pouca funcionalidade dos membros superiores, extensão limitada 
do cotovelo, quadriplegia simétrica ou assimétrica, espasticidade nos membros superiores e inferiores. 

Handbike H2 - Este grupo inclui atletas com handbike, com tertraplegia C7/C8, e grave atetose, ataxia, 
distonia. Perda total da estabilidade do tronco e da função do membro inferior, quadriplegia simétrica ou 
assimétrica, espasticidade nos membros superiores e inferiores, com no mínimo grau 2 de espasticidade. 

Handbike H3 - Este grupo inclui atletas com handbike, com paraplegia com estabilidade de tronco muito 
limitada, quadriplegia moderada com ou sem atetose e ataxia, hemiplegia severa, diplegia grave e 
deficiências neurológicas. 

Handbike H4 - Este grupo inclui atletas com handbike, com paraplegia sem função dos membro inferior, 
ou muito limitada, estabilidade normal ou quase de tronco, diplegia e atetose, ataxia, distonia, hemiplegia 
com espasticidade. 

Handbike H5 - Este grupo inclui atletas com handbike, com paraplegia, amputação unilateral ou bilateral, 
perda incompleta do membro inferior, hemiplegia com espasticidade, diplegia, leve atetose ou ataxia 
moderada. 

 

3. INSCRIÇÕES  
 
 
Inscrição deve ser feita antecipada através do site Sprinta até o dia o 04 de novembro.  
 
 *Todos atletas participantes da Copa Sul de Paraciclismo serão isentos de taxa de inscrição. 
 
**Não serão aceitas inscrições de outra maneira ou fora do prazo previsto pela organização da Copa Sul de 
Paraciclismo.  
 
 

Dúvidas 51 2107 4838 l 9 9750-7307 ou fgc@fgc.com.br. 
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CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL  
 

 

 A Confederação Brasileira de Ciclismo divulga no seu site oficial (www.cbc.esp.br) a máster list com todos 

os atletas brasileiros que possuem classificação funcional nacional ou internacional com status de classe 

funcional de cada um dos atletas. 

 
 
4. PREMIAÇÃO   
 
 
Premiação em troféu para os 5 (cinco) primeiros colocados de cada categoria na Copa Sul de Paraciclismo.  
 
Premiação em troféu para os 3 (três) Campeões Gaúcho por categoria. 
 

***Atenção*** 

Apenas atletas filiados à Federação Gaúcha de Ciclismo no ano de 2019 se consagrarão campeões Gaúcho 

2019. 

 
*Acesse o link para filiações:  https://app.sprinta.com.br/club/15c17c46a07c82  
 
5.REGULAMENTO ESPECÍFICO  
 
A Copa Sul de Paraciclismo terá prova para Handbikes (H1 a H5), Triciclos (T1 e T2), Tandem e Ciclismo (C1 
a C5), tanto no masculino como no feminino, conforme as regras da UCI/CBC. Todos os atletas que não 
possuem classificação funcional (nacional ou internacional) deverão obrigatoriamente passar pela banca 
de classificação funcional antes da sua primeira participação no evento, sob pena de ficar impedido de 
participar do evento. 
 
 Com relação à classificação visual, todos os atletas da categoria Tandem deverão enciar juntamente com 
o formulário de inscrição em sua primeira participação, os laudos oftalmológicos e exames médicos. Os 
atletas dessa categoria, que já possuem status nacional de classificação, poderão caso solicitado, também 
ter que enviar laudos atualizados. 
 
Na prova de circuito os atletas deverão correr em classes agrupadas e o agrupamento das classes 
funcionais será da seguinte forma: 
 
- Classe C4 – C5 e Classe B (tandem) masculino e feminino 
- Classe C1 – C2 
- Classe H1 - H2 feminino e masculino e Classe T1 e T2 
 Classe H3, H4 e H5 feminino e masculino  
 
Para as handbikes, assim como para os triciclos, será obrigatório o uso da barra de segurança (para-
choque), para as handbikes, além da barra de segurança, também é obrigatório o uso de espelho 
retrovisor e protetor de coroa, ficando certo de que tais equipamentos de segurança são obrigatórios e 
não opcionais, o que significa que o não uso dos mesmos é passível de desclassificação ou proibição de 
largar. Para todas as classes, será obrigatório o uso de capacetes nas cores determinadas no regulamento 
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UCI, o que não o estiverem de acordo, deverá constar no mínimo um adesivo, em tamanho bem visível, na 
cor específica da categoria em questão. 
 
Informamos ainda, que todos deverão comparecer ao local da classificação funcional com 15 minutos de 
antecedência e com roupas próprias para atividades físicas ou até mesmo com a roupa de competição. Os 
atletas usuários de handbike poderão ser solicitados que compareçam acompanhados de sua bike para a 
classificação. 
 
A tolerância máxima de espera para o início da classificação funcional será de 10 minutos, e não serão 
aceitas justificativas por atraso na viagem de ônibus, veículos quebrados na estrada, entre outras coisas, 
por tanto solicitamos que todos se organizem para chegar ao local de classificação funcional com a devida 
antecedência. 
 
6. INFORMATIVOS: 
 
- Ambulância exclusiva para o evento para atendimento do início ao término. 
- HOSPITAL - Rua Dom Luiz Guanella, 2864 - Girassol, Capão da Canoa - RS, 95555-000/ (51) 3665-7100 
 
 
7. GASTRONOMIA  
 
 
BAMBOO SUSHI HOUSE 

(51) 3502-5554 
 Avenida Paraguassú, 3224, - Centro - CEP: 95555-000 
 Capão da Canoa / RS 

 

CHURRASCARIA QUERENCIA AMADA 

 (51) 3625-6528 
 Avenida Paraguassu, 1540, - Araçá - CEP: 95555-000 
 Capão da Canoa / RS 

 

RESTAURANTE FRANGO CHEFE 

 (51) 3416-0342 
 Rua Andirá, 333, - Centro - CEP: 95555-000 
 Capão da Canoa / RS 
 

RESTAURANTE JOSÉ ANTÔNIO FLECK PIRES 

 (51) 3625-3327 
 Rua Guaraci, 1859, - Centro - CEP: 95555-000 
 Capão da Canoa / RS 
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RESTAURANTE POUSO NOVO 

 (51) 8195-9514 
 Avenida Paraguassu, 2838, - Centro - CEP: 95555-000 
 Capão da Canoa / RS 
 

RESTAURANTE PIMENTA GOURMET 

 (51) 3625-3019 
 Rua General Osório, 233, - Santa Luzia - CEP: 95555-000 
 Capão da Canoa / RS 
 
 
REALIZAÇÃO:   
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
APOIO:  
 
 

 
 
 
 
 
 


