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O ciclismo é saúde, lazer, companheirismo, desafio e descoberta. Uma prática que faz bem em qualquer 
idade e nos leva a conhecer novas pessoas e lugares, numa jornada de grandes emoções. Por tudo isso, Bento 
Gonçalves se sente honrada em receber a etapa brasileira do GranFondo New York.

Nossa cidade abraça e celebra as tradições que nos moldaram. A cultura dos imigrantes faz parte do nosso dia 
a dia — e, portanto, é uma alegria ainda maior receber o GranFondo, que há tanto envolve os italianos e, 
hoje, é levado para o mundo inteiro.

Reconhecida pelas belas paisagens e cenários desafiadores, ao percorrer os nossos parreirais você viverá uma 
experiência única em Bento, um lugar a ser vivido em plenitude. A nossa região é rica de belas paisagens, que 
encantam a todos. Além da gastronomia, o vinho e o turismo.

Atletas sejam bem-vindos a Bento Gonçalves! Sintam-se abraçados por nossa gente, sempre hospitaleira. 
Estamos abertos para recebê-los nesta e em muitas outras ocasiões para celebrarmos em duas rodas todos os 
encantos desta terra!

Bem-Vindos ao GFNY Bento Gonçalves

Diogo Siqueira,
Prefeito de Bento Gonçalves
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AGENDA DO EVENTO PLANEJANDO A VIAGEM
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Localizada na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves fica a 120 km da capital, Porto Alegre. E para chegar lá, há 
várias opções: Se você vem de diferentes estados do Brasil ou de outros países, seja da América do Sul, 
América Latina, América do Norte ou Europa, o AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO opera rotas para 
quase todas as cidades brasileiras e voos diretos de vários países do mundo.

Se você vem de São Paulo, pode optar por desembarcar no AEROPORTO REGIONAL Hugo Cantergiani, em 
Caxias do Sul, a apenas 45,7 km (50min).

As companhias aéreas GOL e AZUL oferecem voos diretos partindo de Guarulhos e Viracopos.

Informações sobre trânsito aéreo, reservas de passagens e serviço de táxi aéreo podem ser obtidas no 
aeroporto ou através de agências de viagens. 

Sua viagem para o GFNY Bento Gonçalves

AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO
Porto Alegre, RS

Distância:
120km

Tempo de condução:
1h20min

AEROPORTO REGIONAL HUGO CANTERGIANI
Caxias do Sul, RS

Distância:
45,7Km
Tempo de condução:
50min
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Sobre Bento Gonçalves
Localizado no centro da região vinícola do Brasil, 
Bento Gonçalves oferece estradas fantásticas para 
ciclismo, belas vistas de colinas cobertas de 
vinhedos e uma gastronomia e vinhos de 
excelência. A imigração italiana desempenhou um 
grande papel na formação da arquitetura, 
culinária, viticultura e paisagens, resultando em 
uma região que parece e se sente como a Itália 
com um toque brasileiro. As colinas oferecem 
muita diversão em estradas sinuosas, tornando sua 
viagem a Bento Gonçalves umas férias fantásticas 
de ciclismo.

Bento Gonçalves abriga ainda o Vale dos Vinhedos, 
que leva o nome dos vales da região cobertos de 
vinhas. É composto por pequenas fazendas, 
vinícolas familiares e de renome internacional, 
hotéis, restaurantes, galerias de arte e lojas de 
comida gourmet. Os vinhos do Vale dos Vinhedos 
são os únicos vinhos do Brasil que possuem a 
Denominação de Origem (DO).

Você vai se encantar com a hospitalidade dos locais 
aliada à infraestrutura turística de alta qualidade 
disponível. O estado do Rio Grande do Sul é um 
importante destino turístico internacional no Brasil, 
sendo o 2º maior destino de viajantes internacionais 
depois de São Paulo, com o Rio de Janeiro sendo o 
3º. Devido a esse apelo turístico nacional e 
internacional, você encontrará uma grande 
variedade de hotéis, pousadas e restaurantes para 
todos os bolsos, dando as boas-vindas a você quanto 
vier para a GFNY Bento Gonçalves.
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Descubra a Região
da Uva e Vinho

Durante a sua estadia em Bento Gonçalves ou após 
a corrida, reserve um tempo para descobrir as 
belezas e atrações da belíssima Região da Uva e do 
Vinho. Museus, lojas, restaurantes, vinícolas e 
atrações turísticas oferecendo diversão e cultura 
para todos os gostos.

Nos acompanhe nessa viagem pelas mais belas e 
históricas cidades da Serra Gaúcha!
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Receber atletas do mundo inteiro na Capital do Vinho, Bento Gonçalves, é de extremo privilégio. Por aqui 
serão recepcionados por vinhedos que encantam os olhos daqueles que aqui chegam. Nossos monumentos, 
únicos no mundo, como a igreja em forma de barril de vinho, a Pipa Pórtico e a igreja que teve sua construção 
finalizada com vinho, são parte dos caminhos que serão percorridos por vocês, queridos ciclistas.

Eu não poderia me furtar em deixar de lado também nossa relevante região, a Serra Gaúcha, onde pelo 
percurso terão a possibilidade de encantar-se com cada paisagem que percorrerão. Certamente darão fôlego 
e energia para realizarem uma das melhores provas de suas vidas.

Deixo aqui nossas boas-vindas. Sintam-se em casa. O GFNY-BG é um grande marco para nossa história e para 
a nossa cidade de Bento Gonçalves, Capital dos Vinhos do Brasil.

Rodrigo Ferri Parisotto,
Secretário de Turismo

Uma palavra que resume nossos sentimentos é felicidade.
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Apoiar o ciclismo é apoiar a saúde e o bem-estar das pessoas. Por isso, Farroupilha está muito feliz e honrada 
por ser uma das cidades integrantes no roteiro do grande evento mundial GFNY NYC.

Estamos preparados e muito ansiosos para recepcionarmos todos os ciclistas de maneira muito acolhedora e 
carinhosa, como é característico do nosso município. Tenho certeza de que será um momento histórico para 
todos os competidores, que sairão da região da Serra Gaúcha muito satisfeitos e com ótimas lembranças dos 
momentos aqui vividos.

Contem conosco para tudo que for necessário. Juntos, vamos estimular a prática do ciclismo e levar o nome 
deste evento para ainda mais lugares.

Fabiano Feltrin,
Prefeito de Farroupilha

Farroupilha
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Sérgio Chesini,
Prefeito de Garibaldi

História e encantamento na Capital do Espumante Brasileiro
Os terrenos geograficamente acidentados da Serra Gaúcha, famosos por uma das regiões turísticas mais 
importantes do Brasil, também são um desafio para quem gosta de testar os limites do corpo com a prática 
de esportes de aventura. A prova ciclística GranFondo New York (GFNY), que ganha edição no país em 16 de 
outubro, combina esporte e turismo em um único evento na charmosa microrregião Uva e Vinho do Rio 
Grande do Sul. Garibaldi é um dos municípios por onde o percurso passará  – são esperados mais de dois mil 
atletas, nacionais e estrangeiros, na região.

A região também recebe a Expo Global Sports – GFNY (14, 15 e 16 de outubro), feira de produtos esportivos, 
com a exposição das principais marcas de bicicletas, equipamentos e acessórios para suas diversas 
modalidades, na qual Garibaldi estará presente.

O percurso do GFNY Bento Gonçalves cruza seis municípios da Serra. Além de Bento Gonçalves (ponto de 
largada e chegada do circuito), a prova passará por Garibaldi, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Carlos 
Barbosa e Farroupilha. Em cada um desses municípios, todos colonizados por imigrantes italianos, são 
evidentes os traços culturais e costumes herdados, assim como belezas e particularidades que fornecem um 
recorte panorâmico geral da região.

Segundo o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, mais uma vez, Garibaldi entra na rota das atrações 
turísticas com dois eventos de peso internacional. “Com sua expertise na área do turismo e suas belezas 
naturais, o município tem se tornado uma referência não apenas para a Serra Gaúcha, mas também para o 
Brasil”, ressaltou.
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Apoiar o ciclismo é apoiar a saúde e o bem-estar das pessoas. Por isso, Farroupilha está muito feliz e honrada 
por ser uma das cidades integrantes no roteiro do grande evento mundial GFNY NYC.

Estamos preparados e muito ansiosos para recepcionarmos todos os ciclistas de maneira muito acolhedora e 
carinhosa, como é característico do nosso município. Tenho certeza de que será um momento histórico para 
todos os competidores, que sairão da região da Serra Gaúcha muito satisfeitos e com ótimas lembranças dos 
momentos aqui vividos.

Contem conosco para tudo que for necessário. Juntos, vamos estimular a prática do ciclismo e levar o nome 
deste evento para ainda mais lugares.

Adenir José Dallé,
Prefeito de Monte Belo do Sul

Monte Belo do Sul
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Santa Tereza sente imenso prazer em receber o Gran Fondo, evento de uma importância que vai além da 
prática do esporte do ciclismo, significando também socialização e interação entre a comunidade, os 
participantes e seus acompanhantes, que aqui serão recebidos calorosamente.

Nossa Santa Tereza, situada entre vales e montanhas, às margens do Rio Taquari, é um pequeno paraíso, 
contemplado por belezas naturais e um esplêndido conjunto arquitetônico de edificações históricas e 
culturais, sendo certeza de boas memórias a todos envolvidos.

A cidade está feliz por fazer parte deste renomado evento, uma experiência única, ansiando pela passagem 
dos amigos em nossa região, certos de que justificará a confiança depositada em nosso povo.

Bem vindos.

Nome Nome Nome,
Prefeita de Santa Tereza

Santa Tereza
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BENTO GONÇALVES
COM CRIANÇAS 
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Passeio de trem maria fumaça
Onde fica: centro de Bento Gonçalves

No trajeto do trem de Bento até Carlos Barbosa há 
cantoria, apresentações, vinho e suco de uva. 
Verifique conforme a temporada, o passeio pode 
ter horários de partida pela manhã (9h e 10h) e à 
tarde (entre 14h e 15h). Após o passeio de trem, o 
ingresso também inclui a atração “Epopéia 
Italiana”. Trata-se de uma atração sobre a 
imigração italiana que pode ser bem interessante 
para as crianças maiores.

Recomendamos fazer reservas. Dica: o passeio fica 
ainda mais divertido se for de turma. Convide os 
amigos, agende a sua partida e embarque.

Onde fica: Rota Cantinas Históricas, Faria 
Lemos, Bento Gonçalves

É uma das vinícolas mais kids friendly da região 
pois oferece pracinha, lago e bichos soltos pelo 
gramado. Situada na rota das Cantinas Históricas 
de Bento Gonçalves (em plena Faria Lemos ou 
Vale Aurora).

Jardim da Vinícola Dal Pizzol
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Wine Garden Miolo
com recreação

Onde fica: Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves

Um jardim lindo e inspirador na vinícola Miolo. 
Enquanto os pais relaxam com espumante e 
lanchinhos, a gurizada corre e brinca pelo gramado 
que tem espaços tematizados e brinquedo. 
Detalhe: só funciona nos fins de semana e feriados.  
Volta e meia o Wine Garden Miolo oferece espaço 
kids  com monitores e atividades especiais para as 
crianças. As atividades são pagas e orientadas com 
valores por hora e turno.

Onde fica: Rota Caminhos de Pedra, Bento 
Gonçalves

Talvez, o programa mais indicado em Bento 
Gonçalves com crianças é o Parque da Ovelha. 
Além da loja, com deliciosos produtos a base do 
leite de ovelha, o local oferece atrações especiais 
para todas as idades.

Entretanto, fique atento aos horários das 
atividades. Paga-se um único valor que garante a 
entrada em todas as atividades que acontecem 
durante o dia: da amamentação dos filhotes ao 
pastoreio e ordenha. O início da programação é às 
9h30 com degustação de produtos. A 
amamentação, uma das atividades mais 
concorridas, acontece nos seguintes horários:  
9:30| 11:00| 13:30| 15:30| 17:00

Segunda-feira à domingo das 09:15 às 17:00 (loja)

Última entrada para o Parque às 16h

Ingressos:
Adultos: R$ 120,00
Crianças (0 a 5 anos): isento
Crianças (6 a 10 anos) e Melhor Idade: R$ 60,00
(valor em julho 2022)

Parque da Ovelha



31

Parque Gasper
Onde fica: Rota Encantos Eulália e no Hotel Villa 
Michelon no Vale dos Vinhedos 

Tem crianças maiores? Adolescentes? Então esta é 
a atração radical que eles vão adorar com muita 
aventura e adrenalina: Gasper Eulália. Tem 
arvorismo, escalada, rapel. tirolesa, quadriciclo, 
slackline, paintball. O local também oferece 
quiosques com churrasqueira.

Aberto de quarta a domingo, das 9h às 18h. Saiba 
mais em parquegasper.com.br

NOVO: mais recentemente, o Gasper abriu unidade 
no Vale dos Vinhedos com aventuras menos 
radicais para os pitocos, como tirolesa, escalada, 
arvorismo e quadriciclo. Fica no Villa Michelon em 
um amplo espaço ao ar livre.

Onde fica: Rota Caminhos de Pedra –  Bento 
Gonçalves

A Salumeria é um dos pontos de visitação 
imperdível na Rota dos Caminhos de Pedra. Em 
2016, a casa ampliou e abriu também um parque 
de aventuras com arvorismo, tirolesa, rapel e o 
Super Jump. Afora os brinquedos, o espaço 
também tem interação com animais: cães, araras, 
cobras, entre outros.  O parque abre de quarta a 
domingo. A entrada com degustação de produtos é 
R$ 5. Já os brinquedos de aventura são pagos 
separadamente ou em um combo livre para todas 
as atividades de R$ 99.

Entrada Parque: R$ 5 (incluso estacionamento e 
livre acesso às áreas do parque e visitação a 
Salumeria Caminhos de Pedra em anexo). As 
atrações são pagas à parte.

Funciona aos sábados, domingos e feriados, das 9h 
às 18h

Caminho da Aventura Parque
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Tour vinho e paisagem
da Cristofoli

Onde fica: Rota Cantinas Históricas, Faria 
Lemos-  Bento Gonçalves

Atividade durante a Vindima, época da colheita da 
uva.Em um trator, visita-se a área rural de Faria 
Lemos, uma indescritível paisagem e  uma trilha pelo 
parreiral (com trator). Na parada do mirante, os pais 
degustam bebidinhas e lanchinhos e as crianças 
degustam suco e aprendem a jogar Cinco Marias.

Onde fica: Vale dos Vinhedos –  Bento Gonçalves

O Jardim Leopoldina é um empreendimento do grupo 
Valduga. Trata-se de uma casa centenária restaurada 
com delicioso jardim (para correr e brincar). E ainda: 
espaço de lojas , cervejas e sorveteria. E que criança 
não curte um sorvete, certo?  Bom lugar para a 
sobremesa no meio da tarde.

Outro ponto para um sorvete ou chocolate é a 
Devorata. Somos fãs das trufas artesanais de 
chocolate da Devorata. No Vale dos Vinhedos há uma 
loja-container ao lado da Vinícola Vallontano. 
Perfeito para um docinho ou piquenique em família.

Devorata: Rodovia ERS-444 / km 16.0001

Sorvete no Jardim Leopoldina 
ou Devorata
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Vindima na Vinícola Cainelli
Onde fica: Rota do Rio das Antas, Bento 
Gonçalves

Durante todo o ano, a vinícola tem um museu que 
mostra um pouco da vida do imigrante. Mas é no 
período da  Vindima (colheita da uva no verão), 
que a Vinícola Cainelli oferece uma das 
programações que achei mais interessantes com 
crianças: colheita no parreiral com “merendim”.

A visita ao museu tem uma taxa. O valor pode ser 
revertido na compra de produtos na loja. Aviso: no 
caso da Vindima, reserve a programação com 
muuuuita antecedência pois é concorridíssima.

Onde fica: Vale dos Vinhedos – Bento Gonçalves

Uma atração que só acontece no verão e na 
primavera, durante o fim de semana e feriado 
mediante agendamento prévio. É claro que os pais 
curtem mais do que as crianças. Aliás, se o filhote 
for muito pequeno sugiro levar brinquedinhos para 
distrair. Ah, e não esqueça o repelente e protetor 
solar!  O local do piquenique é lindo e com amigos 
também é diversão garantida.

Piquenique na Larentis
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HOTEL LAGHETTO VIVERONE BENTO
https://laghettohoteis.com.br/hotel/viverone-bento-goncalves/

R. Carlos Flôres, 301 - São Bento
Bento Gonçalves - RS

CEP 95700-000
(54) 3449-1919



R. 10 de Novembro, 120 - Cidade Alta
Bento Gonçalves - RS

CEP 95700-000
 (54) 3698-6161
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HOTEL LAGHETTO VIVERONE ESTAÇÃO
https://laghettohoteis.com.br/hotel/viverone-estacao/



Rua Barão do Rio Branco, 245 – Centro
Bento Gonçalves - RS

CEP 95700-120
(54) 3455-7100
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HOTEL VINOCAP
https://www.vinocap.com.br/pt



Rodovia RS 453, Km 106 - Linha Sertorina
Farroupilha, RS
CEP 95181-899

 (54) 3458-7033 - (54) 99982-2049 
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FARINA PARK HOTEL
https://www.farinaparkhotel.com.br/



Rodovia RS 470 km 219 – Vinosul
Bento Gonçalves – RS

CEP 95701-496
(54) 3533-4855
(54) 3533-4855
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HOTEL SLAVIERO SLIM BENTO
https://www.slavierohoteis.com.br/destinos/bento-goncalves
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LOJAS DE BIKE

Rua Carlos Von Koseritz, 1377
São João, Porto Alegre, RS

CEP 90540-030
(51) 3392-8001

Maori Bikes
Rua. 13 de Maio, 1219

Cidade Alta, Bento Gonçalves - RS
CEP 95700-000

(54) 98405-0192

Rua Florianópolis, 382
Botafogo, Bento Gonçalves, RS

CEP 95700-544
(54) 3453-3409

Schenatto Bicicletas

LOJA OFICIAL
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GFNY KIDS BENTO

Agora toda a emoção das corridas GFNY apenas 
para crianças!

Com patrocínio da EF – Education First Brasil e da 
SEDES – Secretaria de Esportes e Desenvolvimento 
Social, o GFNY Kids Bento acontecerá no sábado, 15 
de outubro, às 10h, FUNDAPARQUE.

Aberto para crianças de 2 a 14 anos, agora também 
o GFNY Kids será um profissional por um dia.

Cada inscrição Inclui
· Camiseta GFNY Kids
· Número da bicicleta e número do peito
· Medalha de finalização
· Lanche pós corrida
· Serviço mecânico
· Escalões divididos por idade



43

GFNY KIDS BENTO
GFNY KIDS BENTO
PROGRAMAÇÃO DO

Retirada dos Kits

Dia da corrida

Os tempos estimados
de montagem são

As crianças do GFNY Kids podem pegar seus kits de corrida na 
sexta-feira, das 13h às 17h, ou no sábado, das 8h30 às 9h. 
Recomenda-se a coleta do pacote na sexta-feira.

O tempo de aquecimento é das 9h00 às 9h45.

A montagem das boxes de partida é de 15 minutos antes do 
início do aquecimento.

9h45     2-4 anos
10h     5-6 anos
10h10     7-8 anos
10h20     9-10 anos
10h30     11-12 anos
11h00     13-14 anos

Bicicletas permitidas As faixas etárias até 5 anos podem usar todos os tipos de 
bicicletas, incluindo striders e bicicletas com rodinhas. Grupos 
de 6 anos ou mais podem usar estrada, montanha ou qualquer 
bicicleta com dois freios.
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GFNY KIDS BENTO
PROGRAMAÇÃO DO

GFNY KIDS BENTO
PERCURSO
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1. GFNY KIDS Bento (“GFNY”) é um passeio de 
bicicleta onde os menores de idade são 
cronometrados individualmente.

2. ENTRADA

2.1. A entrada no GFNY está aberta a crianças de 2 a 
14 anos. O GFNY tem o critério exclusivo sobre os 
números de entrada e as datas de corte.

2.2. Os pais de cada ciclista mirim devem garantir 
que sua condição de saúde seja suficiente para o 
evento.

2.3. O pai de cada ciclista mirim é responsável por ter 
cobertura de seguro suficiente. A GFNY pode 
oferecer seguro adicional a seu exclusivo critério.

2.4. As inscrições são gratuitas.

3. EQUIPAMENTO

3.1. Bicicleta: qualquer bicicleta em condições de uso 
técnico é permitida. As bicicletas Strider só são 
permitidas nas faixas etárias até aos 6 anos. Não são 
permitidos: bicicletas de triatlo, bicicletas de 
contrarrelógio, barras de triatlo/aero, tandems, 
e-bikes, bicicletas de pronação, bicicletas reclinadas 
e bicicletas com assento em cadeira (exceto 
para-atletas), penny farthings ou monociclos. 
Bicicletas inseguras podem ser retiradas a qualquer 
momento durante o evento.

3.2. Capacetes devem ser usados por todas as 
crianças em todos os momentos e devem ser presos 
com segurança com uma tira de queixo o tempo 
todo durante a pilotagem.

3.3. T-shirt: a t-shirt oficial do evento do respectivo 
ano deve ser usada em todos os momentos. Sem 
exceções.

3.4. Número da bicicleta: a placa com número do 
atleta mirim com o chip de cronometragem fixado na 
parte traseira deve ser fixada no guidão e ser 
claramente visível da frente em todos os momentos.

3.5. Número da camiseta: o número do peito do piloto 
deve ser fixado nas costas do piloto, preso por 
alfinetes de segurança.

3.6. O uso de fones de ouvido levará à 
desclassificação imediata.

4. INÍCIO

4.1. Os pilotos sem a camiseta do GFNY, número da 
bicicleta, número da camiseta e capacete no posto 
de controle terão acesso negado à área de largada.

4.2. Os boxes de largada fecham 15 minutos antes do 
início da competiçao.

4.3. As largadas são por categoria. O alinhamento é 
por ordem de chegada. O alinhamento à frente dentro 
do box de largada pela experiência e velocidade é 
encorajada.

5. COMPETIÇÃO

5.1. Todos os pilotos são cronometrados pelo tempo 
de chip do início ao fim. As classificações são por 
categoria.

Para crianças de 10 anos ou menos, o GFNY Kids é 
um evento cronometrado, mas não competitivo.

GFNY KIDS BENTO
REGRAS

5.2. Categorias/ondas:

A categoria é determinada pela idade do piloto no dia 
da corrida.

(1) 2-4 anos

(2) 5-6 anos

(3) 7-8 anos

(4) 9-10 anos

(5) 11-12 anos

(6) 13-14

5.3. Os prêmios podem ser concedidos a critério do 
organizador para maiores de 10 anos.

5.4. Todos os protestos relativos à ordem de chegada 
serão examinados e resolvidos pelo juiz principal, 
cuja decisão é final e sem recurso. É 
responsabilidade do piloto familiarizar-se com as 
regras do evento e do percurso antes da largada. 
Tomar rotas alternativas ou encurtar o percurso leva 
à desqualificação da competição atual.

6. ABUSO

6.1. Nenhum piloto pode ser desrespeitoso com 
diretores de corrida, oficiais, funcionários, pilotos, 
voluntários ou espect

6.2. Nenhum piloto pode usar linguagem obscena ou 
abusiva durante o GFNY.

6.3. Nenhum piloto pode agredir (uma tentativa ilegal, 
juntamente com a capacidade atual, de cometer uma 
lesão violenta na pessoa de outro) ou agredir 
(qualquer uso intencional e ilegal de força ou violência 
sobre a pessoa de outro) a qualquer pessoa ligada ao 
GFNY (incluindo, mas não limitado a pilotos, 
espectadores, funcionários públicos, voluntários, 
funcionários, etc.).

7. CONDUTA

7.1. Os ciclistas devem obedecer a todas as leis da 
estrada, incluindo semáforos e sinais de pare, a 
menos que sejam substituídos pela polícia.

7.2. Nenhum corredor pode fazer movimentos 
bruscos que interfiram no avanço de outro corredor, 
seja intencionalmente ou por acidente.

7.3. Qualquer piloto que pareça representar um 
perigo para os outros pilotos pode ser 
desclassificado pela GFNY antes, durante ou depois 
do evento.

7.4. Empurrar ou puxar ou qualquer outra assistência 
física entre os pilotos é proibido em todas as 
categorias.

7.5. Nenhuma assistência externa é permitida. Os 
pais estão autorizados a andar ao lado dos pilotos na 
categoria 2-5 anos.

GFNY KIDS BENTO
PERCURSO
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1. GFNY KIDS Bento (“GFNY”) é um passeio de 
bicicleta onde os menores de idade são 
cronometrados individualmente.

2. ENTRADA

2.1. A entrada no GFNY está aberta a crianças de 2 a 
14 anos. O GFNY tem o critério exclusivo sobre os 
números de entrada e as datas de corte.

2.2. Os pais de cada ciclista mirim devem garantir 
que sua condição de saúde seja suficiente para o 
evento.

2.3. O pai de cada ciclista mirim é responsável por ter 
cobertura de seguro suficiente. A GFNY pode 
oferecer seguro adicional a seu exclusivo critério.

2.4. As inscrições são gratuitas.

3. EQUIPAMENTO

3.1. Bicicleta: qualquer bicicleta em condições de uso 
técnico é permitida. As bicicletas Strider só são 
permitidas nas faixas etárias até aos 6 anos. Não são 
permitidos: bicicletas de triatlo, bicicletas de 
contrarrelógio, barras de triatlo/aero, tandems, 
e-bikes, bicicletas de pronação, bicicletas reclinadas 
e bicicletas com assento em cadeira (exceto 
para-atletas), penny farthings ou monociclos. 
Bicicletas inseguras podem ser retiradas a qualquer 
momento durante o evento.

3.2. Capacetes devem ser usados por todas as 
crianças em todos os momentos e devem ser presos 
com segurança com uma tira de queixo o tempo 
todo durante a pilotagem.

3.3. T-shirt: a t-shirt oficial do evento do respectivo 
ano deve ser usada em todos os momentos. Sem 
exceções.

3.4. Número da bicicleta: a placa com número do 
atleta mirim com o chip de cronometragem fixado na 
parte traseira deve ser fixada no guidão e ser 
claramente visível da frente em todos os momentos.

3.5. Número da camiseta: o número do peito do piloto 
deve ser fixado nas costas do piloto, preso por 
alfinetes de segurança.

3.6. O uso de fones de ouvido levará à 
desclassificação imediata.

4. INÍCIO

4.1. Os pilotos sem a camiseta do GFNY, número da 
bicicleta, número da camiseta e capacete no posto 
de controle terão acesso negado à área de largada.

4.2. Os boxes de largada fecham 15 minutos antes do 
início da competiçao.

4.3. As largadas são por categoria. O alinhamento é 
por ordem de chegada. O alinhamento à frente dentro 
do box de largada pela experiência e velocidade é 
encorajada.

5. COMPETIÇÃO

5.1. Todos os pilotos são cronometrados pelo tempo 
de chip do início ao fim. As classificações são por 
categoria.

Para crianças de 10 anos ou menos, o GFNY Kids é 
um evento cronometrado, mas não competitivo.

GFNY KIDS BENTO
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5.2. Categorias/ondas:

A categoria é determinada pela idade do piloto no dia 
da corrida.

(1) 2-4 anos

(2) 5-6 anos

(3) 7-8 anos

(4) 9-10 anos

(5) 11-12 anos

(6) 13-14

5.3. Os prêmios podem ser concedidos a critério do 
organizador para maiores de 10 anos.

5.4. Todos os protestos relativos à ordem de chegada 
serão examinados e resolvidos pelo juiz principal, 
cuja decisão é final e sem recurso. É 
responsabilidade do piloto familiarizar-se com as 
regras do evento e do percurso antes da largada. 
Tomar rotas alternativas ou encurtar o percurso leva 
à desqualificação da competição atual.

6. ABUSO

6.1. Nenhum piloto pode ser desrespeitoso com 
diretores de corrida, oficiais, funcionários, pilotos, 
voluntários ou espect

6.2. Nenhum piloto pode usar linguagem obscena ou 
abusiva durante o GFNY.

6.3. Nenhum piloto pode agredir (uma tentativa ilegal, 
juntamente com a capacidade atual, de cometer uma 
lesão violenta na pessoa de outro) ou agredir 
(qualquer uso intencional e ilegal de força ou violência 
sobre a pessoa de outro) a qualquer pessoa ligada ao 
GFNY (incluindo, mas não limitado a pilotos, 
espectadores, funcionários públicos, voluntários, 
funcionários, etc.).

7. CONDUTA

7.1. Os ciclistas devem obedecer a todas as leis da 
estrada, incluindo semáforos e sinais de pare, a 
menos que sejam substituídos pela polícia.

7.2. Nenhum corredor pode fazer movimentos 
bruscos que interfiram no avanço de outro corredor, 
seja intencionalmente ou por acidente.

7.3. Qualquer piloto que pareça representar um 
perigo para os outros pilotos pode ser 
desclassificado pela GFNY antes, durante ou depois 
do evento.

7.4. Empurrar ou puxar ou qualquer outra assistência 
física entre os pilotos é proibido em todas as 
categorias.

7.5. Nenhuma assistência externa é permitida. Os 
pais estão autorizados a andar ao lado dos pilotos na 
categoria 2-5 anos.
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PERCURSO

A prova começa e termina na Avenida Fenavinho, junto a Fundaparque.

Depois de uma descida de 4 km segue em direção a Farroupilha e à Vila de Caravaggio em um sobe-desce 
constante, onde encontramos rampas de até 10% de inclinação.

Você percorrerá estradas tranquilas do interior ao longo deste circuito, mas também passará por cidades como 
Farroupilha, Carlos Barbosa e Garibaldi. Depois as colinas continuam, mas se tornam mais longas e escalonadas, 
com subidas de 2 a 3 km seguidas de descidas semelhantes. Aqui é onde os grupos começarão a se dividir.

Com o fim da volta, você terá que tomar a decisão de continuar pedalando para o percurso longo, virando à esquerda 
para dar uma volta pelo deslumbrante Vale dos Vinhedos ou seguir para a linha de chegada do percurso médio.

A volta para oeste é de 60km e percorre o coração da região vinícola de Bento Gonçalves com colinas cobertas 
de vinhedos, construções em estilo mediterrâneo, pequenas lojas, seções históricas de paralelepípedos e 
paisagens de tirar o fôlego. Essa volta percorre toda a extensão do famoso Vale dos Vinhedos.

Mas com a grande beleza também vem um grande desafio. O loop tem muitas subidas de 8 a 16%, com 1 a 4 
km de comprimento. Ao chegar à parte mais ocidental do loop, você chegará à Monte Belo do Sul, parte mais 
alta do percurso, seguindo por uma descida até Santa Tereza e, em seguida, fará a subida mais longa do dia: 
12 km e média de 4%. Aqui conheceremos o Rei e a Rainha da Montanha GFNY Bento / STRAVA.

Mais algumas subidas esperam por você para fechar este circuito desafiador.

Antes da chegada a Bento Gonçalves, uma subida de 1,5km com 5% de inclinação, para depois completar o 
percurso. Serão 5 km finais rápidos e planos até a linha de chegada onde o dia começou.

Venha à Fundaparque receber a sua medalha, refeição pós-corrida e comemorar a sua chegada e a conquista 
especial com o seu grupo de ciclismo, amigos e família. 
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PERCURSO LONGO
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PERCURSO MÉDIO

600

800

m
km 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

42 71

14,4 59,5 63,8 75,6

Bento
Gonçalves

São Pedro

Farroupilha
Nova

Sardenha

Carlos
Barbosa

Garibaldi

Monte Belo
do Sul

Santa
Tereza

Vila
Rica

Bela
Vista

Bento
Gonçalves

São Pedro

Farroupilha
Nova

Sardenha

Carlos
Barbosa

Garibaldi

Monte Belo
do Sul

Santa
Tereza

Vila
Rica

Bela
Vista

10

20

30

50

60

80
71

40

42

70

81.8
km

+1,530 m
-1,529 m



52

KOM / QOM

120

KOM
QOM

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

KOM
QOM

300

400

m
km

500

600

Monte Belo
do Sul

Monte Belo
do Sul

5.71
km

5.7%



53



54

Jersey oficial do GFNY Bento Gonçalves
O uso da jersey oficial é obrigatório. Nenhum atleta 

poderá participar da corrida se não estiver usando a 

camisa oficial. Se você participar vestindo outra camisa, 

seu resultado será desclassificado.

O seu número de corrida
Seu número de corrida será o mesmo número na camisa 

oficial, na placa de identificação da bicicleta e na 

pulseira de identificação.

Informações importantes sobre o número da corrida: O 

número do peitoral da camisa deve ser fixado na parte 

de trás da camisa usando os alfinetes de segurança 

fornecidos. A placa do número da bicicleta deve ser 

fixada firmemente na parte frontal do guidão. Deve 

estar sempre visível e não deve ser dobrado, escondido, 

quebrado ou alterado de qualquer forma. A placa do 

número contém o chip de cronometragem e o manuseio 

adequado garante que seu tempo de corrida seja 

registrado corretamente. Qualquer uso indevido do 

número de identificação levará à exclusão do ateta dos 

registros oficiais de tempo da corrida e dos resultados 

finais oficiais. Fichas e números são pessoais e 

intransferíveis. Qualquer uso por atletas que não o 

titular da inscrição designado levará à desqualificação 

imediata de todas as partes envolvidas.

SEU KIT DE CORRIDA 
OFICIAL INCLUI:KIT DE CORRIDA



Pulseira de Identificação
Todo atleta deve usar a Pulseira de Identificação 

durante a corrida. Não remova antes do final da corrida, 

pois ela permite a identificação rápida de um atleta em 

caso de emergência médica, mas também lhe dá acesso 

às áreas de partida/chegada, postos de socorro e 

atividades pós-corrida, incluindo a Pasta Party. Você não 

poderá retirar sua bicicleta do estacionamento sem sua 

pulseira de identificação. O número do celular em sua 

pulseira permite o contato direto com os organizadores. 

Isso deve ser usado em caso de emergência APENAS na 

corrida, e se a assistência regular em rota do GFNY 

Bento GONÇALVES não chegar a tempo.

55

Adesivo de percurso
Neste adesivo de tubo superior encontrará informações 

importantes que poderá orientá-lo ao longo do percurso: 

altimetria geral, localização das principais subidas e 

postos de socorro, alimentação/hidratação.

Bag pessoal
Você receberá sua camisa de corrida oficial e números 

de identificação em sua sacola pessoal. O GFNY BENTO 

GONÇALVES NÃO SE RESPONSABILIZA POR OBJETOS DE 

VALOR E DINHEIRO DEIXADOS NA SACOLA PESSOAL.

SEU KIT DE CORRIDA 
OFICIAL INCLUI:KIT DE CORRIDA
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JERSEY OFICIAL
GFNY BENTO
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EXPO GLOBAL SPORTS
BENTO GONÇALVES 2022

ONDE
GFNY BENTO GONÇALVES Village

Fundaparque, Bento Gonçalves, RS

QUANDO
10:00 - 22:00 na Sexta-feira, 14 de Outubro

10:00 - 22:00 no Sábado, 15 de Outubro

O QUÊ
· Retirada do kit de corrida

· Mecânicos para justes na bicicleta

· Expositores

· Kids Zone

· Atividades

· Praça de alimentação
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Identificação do Piloto: Todos os atletas receberão números de identificação pessoal. Eles são usados para 
identificar os atletas em caso de emergência, registrar os horários oficiais da corrida, entregar e retirar sua 
bicicleta e conceder acesso a todas as áreas de corrida.

A retirada presencial do kit de corrida é obrigatória. Cada participante deverá comparecer pessoalmente para 
fazer o check-in e retirar o seu material de corrida.

Retirada do kit de corrida

1. Documento de identificação com foto emitido pelo governo (por exemplo, passaporte, carteira de 
motorista)
2. Seu passe de corrida, impresso ou em seu telefone
3. O seu bilhete, impresso ou no seu telemóvel

Coisas para trazer com você para retirada do kit de corrida

1. Digitalize seu código QR.
2. Mostre seu documento de identidade com foto.
3. Verifique suas informações pessoais no envelope, verifique se todos os seus dados estão corretos e se o kit 
de corrida pertence a você. Verifique o conteúdo do envelope para certificar-ser que o conteúdo corretos. 
Seu kit deve incluir:
o Número da bicicleta com chip de cronometragem. Não dobre o número da bicicleta. Dobrar o número da 
bicicleta pode fazer com que o chip de cronometragem se quebre e não registre seu tempo. Tome cuidado!
o 2 laços de torção para prender o número da sua bicicleta na frente da sua bicicleta.
o Número da camisa, que você prende nos bolsos traseiros da camisa (no lado não dominante)
o 4 alfinetes de segurança.
o Adesivo de perfil, que você anexa ao tubo superior da sua bicicleta.
4. Você receberá a pulseira do participante presa ao seu pulso.
5. Se você precisar fazer alguma alteração nos dados, visite o Athlete Solutions Desk antes de sair da 
exposição para corrigir os dados.
6. Mantenha seu kit de corrida facilmente acessível e prossiga para a sacola de brindes e a coleta da camisa 
de corrida. Quando você receber cada item, seus amigáveis voluntários do GFNY marcarão seu envelope 
informando que você recebeu os itens.
7. Se precisar experimentar ou trocar sua camisa, passe na Jersey Exchange, ela tem provador e espelho para 
sua comodidade.

Se você tiver alguma dúvida, temos um Balcão de Informações dedicado ao lado do Balcão de Soluções para 
Atletas. Você pode ter dúvidas sobre o percurso da corrida, sobre as regras ou categorias, mas o voluntário 
da Packet Pickup ou Jersey Exchange pode não ter todos os detalhes da corrida, visite-nos no Balcão de 
Informações. Estamos aqui e ansiosos para responder suas perguntas. 

Pegar seu kit de corrida
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REGRAS
1. GFNY Bento Gonçalves (“GFNY”) é um evento de 
ciclismo onde os participantes são cronometrados 
individualmente.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. A participação no GFNY Bento Gonçalves está 
aberta para participantes a partir dos 18 anos 
completados até 31/12/2022. É critério exclusivo da 
organização da prova determinar o número total de 
participantes e a data de encerramento das inscrições.

2.2. Ciclistas que estejam a cumprir suspensão por 
doping terão as suas inscrições recusadas. Ciclistas 
que já cumpriram suspensões poderão participar no 
evento, porem não serão cronometrados, não 
aparecerão nos resultados e terão que iniciar a 
corrida na última box da partida.

2.3. Cada competidor garante que a sua condição 
física é compatível com a prova na qual está inscrito 
(longo ou médio), assumindo na totalidade os riscos 
inerentes à sua participação.

2.4. A organização do GFNY Brasil Bento Gonçalves 
não se responsabiliza por nenhum acidente que 
possa ser causado ou possa vitimar qualquer 
participante, nem por despesa efetuada por algum 
competidor durante a prova. Cada participante 
deverá por isso estar coberto pelo seguro particular 
ou, em alternativa, pelo seguro de prova (seguro de 
acidentes pessoais) subscrito pela organização.

2.5. As inscrições não serão reembolsadas, 
transferidas ou diferidas. Nenhum atleta tem direito a 
reembolso de inscrição em caso de desqualificação.

2.6. O GFNY Bento Gonçalves reserva-se no direito de 
recusar ou revogar uma inscrição de qualquer 
participante a qualquer momento e/ou desqualificar 
qualquer individuo do evento.

3. EQUIPAMENTO

3.1. Bicicleta: qualquer bicicleta que esteja em boas 
condições de circulação será permitida. Por questões 
de segurança , as seguintes bicicletas não são 
permitidas: bicicletas de triatlo, de contrarrelógio, 
barras de triatlo/aerodinâmicas, bicicletas duplas, 
bicicletas propensas ou reclinadas, com assentos 
em cadeira (exceto para atletas especiais), bicicletas 
antigas do tipo Penny Farthing ou monociclos. 
Bicicletas que não apresentarem condições de 
segurança poderão ser retiradas do evento a 
qualquer momento. Não é permitido o uso de 
bicicletas motorizadas de qualquer tipo.

3.2. Capacete: deve ser utilizado por todos os ciclistas 
durante toda a prova e deve estar com a cinta de 
queixo apertada enquanto estiver a pedalar.

3.3. Jersey: É de uso obrigatório a jersey oficial do 
evento e do respectivo ano. A mesma deve ser 
utilizada durante todo o tempo da corrida, sem 
exceções. Usar uma Jersey diferente acarretará em 
desclassificação.

3.4. Placa frontal na bicicleta: a placa com número e o 
chip de cronometragem deve ser presa na parte 
dianteira, na zona do guiador, de modo a ficar visível 
em toda a sua superfície. Qualquer alteração no 
número acarretará em penalidade de tempo ou 
desclassificação, e poderá interromper o bom 
funcionamento do chip.

3.5. Número do atleta: o número na jersey oficial deve 
ser preso com alfinetes nos bolsos de trás da camisa. 
Qualquer posicionamento errado, ou alteração na 
numeração pode acarretar em penalidade de tempo 
ou desclassificação.

3.6. Pulseira de identificação: a pulseira entregue ao 
atleta quando do levantamento da documentação 
deve ser usada durante todo o evento.

3.7. Os ciclistas devem ter consigo, para uso durante a 
prova, pelo menos uma câmara de ar/pneu extra e uma 
bomba que esteja a funcionar, ou um cartuxo de CO2.

3.8. O uso de headphones e/ou tocador de música, 
ou qualquer outro dispositivo sonoro acarretará em 
desqualificação imediata.

4. INÍCIO

4.1. A partida será às 07h00m da manhã, na Alameda 
Fenavinho, s/n, Bento Gonçalves/RS. Ciclistas sem a 
jersey oficial, números da bicicleta e do dorsal 
(número na camisa), capacete e pulseira de 
identificação na zona de controle não serão 
autorizados a entrar nas boxes de partida.

4.2. As boxes de partida fecham às 06h45m da 
manhã. Após este horário não será permitida a 
entrada do ciclista atrasado, que não poderá chegar à 
linha de partida ou participar na corrida.

4.3. Ordem de partida:

(1) VIP; campeões dos anos anteriores (geral, 
categoria por idade); convidados.

(2) Pelotões competitivos

(2.1) Top 20% de cada grupo por idade dos eventos 
anteriores GFNY World Championship e de todos os 
Campeonatos Regionais GFNY; Top 10% de todos os 
demais eventos mundiais GFNY ocorridos nos 
últimos 380 dias.

(2.2) Corredores licenciados por suas respectivas 
federações, de acordo com sua classificação.

Requisito mínimo: profissional em atividade, Cat 1-3 
masculino (-39), Cat 1 Masters (40+) masculino, Cat 
1 Feminino e suas equivalências internacionais.

O GFNY Bento Gonçalves reserva-se o direito de 
limitar a box frontal aos qualificados nos eventos do 
GFNY World se houver restrições de espaço.

Solicitações de lugar nas boxes de partida podem 
não ser atendidas após 15 de Setembro.

(3) Participantes gerais de acordo com sua categoria 
de idade (do mais jovem ao mais velho)

(4) GFNY Bento Gonçalves Medium Course

(5) Atletas PNE com hand bikes

Os ciclistas devem integrar as respetivas boxes de 
partida, podendo iniciar a corrida mais atrás do grupo 
ao qual pertence. Caso haja tentativa de partir num 
pelotão à frente, o competidor será desqualificado.

5. COMPETIÇÃO

5.1. Todos os participantes são cronometrados por 
chip eletrônico do início ao fim. As classificações 
gerais são determinadas pela ordem de chegada. As 
classificações das faixas etárias são determinadas 
pelo tempo líquido (chip). Apenas os pilotos que 
concluírem o percurso de longa distância GFNY são 
elegíveis para classificação e prêmios da 
competição. A GFNY reserva-se o direito, a seu 
exclusivo e completo critério, de alterar as regras se 
julgar apropriado.

O percurso médio é um evento cronometrado, mas 
não competitivo.

5.2. Categorias:

A Categoria é determinada pela idade do participante 
em 31 de Dezembro de 2022.

(1) Geral m/f

(2) 18-34 m/f

(3) 35-39 m/f

(4) 40-44 m/f

(5) 45-49 m/f

(6) 50-54 m/f

(7) 55-59 m/f

(8) 60-64 m/f

(9) 65-69 m/f

(10) 70-74 m/f

(11) 75-79 m/f

(12) 80+ m/f

(13) ELE + ELA abaixo de 90 anos (soma das idades de 
cada um): tempos de uma equipe mista. A dupla deve 
estar dentro de 30 segundos em cada ponto de 

verificação. A assistência externa entre companheiros 
de equipe é permitida e incentivada. Nenhum 
dispositivo para empurrar ou arrastar é permitido.

(14) ELE + ELA acima de 90 anos (soma das idades de 
cada um): tempos de uma equipe mista. A dupla deve 
estar dentro de 30 segundos em cada ponto de 
verificação. A assistência externa entre companheiros 
de equipe é permitida e incentivada. Nenhum 
dispositivo para empurrar ou arrastar é permitido.

(15) Equipes de 4 (qualquer gênero): tempos dos 4 
participantes mais rápidos de uma equipe somados

(16) Uma faixa etária existe como categoria 
competitiva se houver pelo menos um corredor 
dessa idade e sexo participando da corrida.

5.3. Serão premiados os três primeiros de cada 
categoria. A distribuição dos prêmios fica a critério 
exclusivo da organização da corrida. Os prêmios não 
retirados no momento da premiação serão 
distribuídos a outros pilotos. Os prêmios não serão 
enviados ou entregues a ninguém além do vencedor.

5.4. Todos os protestos relativos à ordem de chegada 
serão examinados e resolvidos pelo juiz principal, 
cuja decisão é final e sem recurso. É 
responsabilidade do participante familiarizar-se com 
as regras do evento e do percurso antes da largada. 
Tomar rotas alternativas ou encurtar o percurso leva 
à desqualificação da competição atual e à proibição 
de participação em futuros eventos GFNY.

6. ABUSO

6.1. Nenhum participante pode ser desrespeitoso 
com diretores de corrida, autoridades policiais, juízes, 
funcionários, outros participantes, voluntários, 
residentes locais ou espectadores.

6.2. Nenhum participante pode usar linguagem 
obscena ou abusiva durante o GFNY Bento Gonçalves.

6.3. Nenhum participante pode agredir (uma tentativa 
ilegal, juntamente com a capacidade atual, de 
cometer uma lesão violenta na pessoa de outrem) ou 
agredir (qualquer uso intencional e ilegal de força ou 

violência contra a pessoa de outrem) a qualquer 
pessoa ligada ao GFNY Bento Gonçalves (incluindo, 
mas não limitado a participantes, espectadores, 
funcionários públicos, voluntários, funcionários da 
organização, etc.).

6.4. Qualquer um dos itens acima levará à 
desqualificação e banimento vitalício dos eventos do 
Gran Fondo New York Inc. (incluindo, mas não se 
limitando aos eventos do GFNY World).

7. CONDUTA

7.1. Os ciclistas devem obedecer a todas as leis da 
estrada, incluindo semáforos e sinais de pare, a 
menos que sejam orientados do contrário pela 
polícia. Os infratores podem ser multados pelas 
autoridades locais e/ou desqualificados e removidos 
do evento.

7.2. Nenhum ciclista pode fazer movimentos bruscos 
que interfiram no avanço de outro ciclista, seja 
intencionalmente ou por acidente.

7.3. Qualquer ciclista que pareça representar um 
perigo para os demais participantes pode ser 
desclassificado pela GFNY Bento Gonçalves antes, 
durante ou depois do evento.

7.4. Empurrar ou puxar ou qualquer outra assistência 
física entre os pilotos é proibido em todas as 
categorias, exceto nas categorias Ele e Ela, onde 
empurrar ou puxar é incentivado.

7.5. Nenhuma assistência externa é permitida 
(incluindo mas não limitado a carros de equipe, carros 
de apoio pessoal entregando suprimentos na estrada).

7.6. Se um ciclista estiver deitado no chão e estiver 
visivelmente em dificuldade, qualquer outro ciclista 
que o siga deve parar e ajudar, a menos que já haja 
pelo menos três pessoas ajudando. Você pode 
continuar se a) a vítima estiver bem ou b) a equipe 
médica chegar.

Ajude os outros, você pode precisar de ajuda um dia.

7.7. Qualquer má conduta com relação ao acima 
mencionado pode levar à desqualificação e banimento 
vitalício em eventos Gran Fondo New York Inc. 
(incluindo, mas não limitado a eventos GFNY World).

8. MEIO AMBIENTE

A GFNY Bento Gonçalves está comprometida com a 
proteção do meio ambiente. Qualquer descarte de 
lixo ou alimentos fora dos recipientes de lixo 
designados nos postos de hidratação/alimentação 
ou “zonas ecológicas” é proibido e pode levar a uma 
penalidade de tempo, desqualificação ou banimento 
vitalício em eventos Gran Fondo New York Inc. 
(incluindo, mas não limitado a GFNY World eventos).

Urinar em público é proibido e pode levar à 
desqualificação, emissão de multas pela aplicação 
da lei local ou proibição vitalícia dos eventos Gran 
Fondo New York Inc. (incluindo, mas não limitado a 
eventos GFNY World).

9. MEDICAMENTOS PARA MELHORAR O 
DESEMPENHO

9.1 A GFNY Bento Gonçalves está comprometida 
com um esporte livre de drogas. Drogas de Melhoria 
de Desempenho (PED) são proibidas na preparação 
para e durante a GFNY Bento Gonçalves. A GFNY se 
reserva o direito de aplicar controles de doping antes, 
durante e após o evento.

9.2 Qualquer violação das regras da Associação 
Mundial Antidoping (WADA) levará à desqualificação, 
devolução de prêmios e banimento vitalício dos 
eventos Gran Fondo New York, Inc. (incluindo, mas 
não limitado a eventos GFNY World). A GFNY 
compartilha controles positivos de doping com outras 
organizações de eventos, bem como com o público 
em geral, se uma violação de regra for confirmada.

9.3 Se um participante se recusar a ser testado, ele 
será automaticamente banido.

9.4 Um participante que testar positivo no GFNY 
Bento Gonçalves terá que reembolsar a organização 
do evento do custo com o controle de doping. Além 
disso, tal participante deve reembolsar a GFNY Bento 
Gonçalves por quaisquer danos à reputação e 
imagem do evento que sejam consequência de seu 
controle positivo de doping. Se o ciclista fizer parte de 
uma equipe participante do GFNY Bento Gonçalves, a 
equipe poderá ser responsabilizada por esse dano.

10. ACEITAÇÃO DO RISCO

Todos aqueles que pedalam e competem sob essas 
regras o fazem por sua conta e risco. Nenhuma 
responsabilidade será atribuída ao GFNY Bento 
Gonçalves ou a qualquer um de seus contratados 
com relação a qualquer perda ou lesão sofrida ou 
causada por qualquer pessoa competindo ou 
participando no GFNY Bento Gonçalves.

11. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO

Percurso, data, regra ou quaisquer outras alterações 
referentes ao evento podem ser alteradas se 
consideradas necessárias, a critério exclusivo da 
GFNY Bento Gonçalves. 
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1. GFNY Bento Gonçalves (“GFNY”) é um evento de 
ciclismo onde os participantes são cronometrados 
individualmente.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. A participação no GFNY Bento Gonçalves está 
aberta para participantes a partir dos 18 anos 
completados até 31/12/2022. É critério exclusivo da 
organização da prova determinar o número total de 
participantes e a data de encerramento das inscrições.

2.2. Ciclistas que estejam a cumprir suspensão por 
doping terão as suas inscrições recusadas. Ciclistas 
que já cumpriram suspensões poderão participar no 
evento, porem não serão cronometrados, não 
aparecerão nos resultados e terão que iniciar a 
corrida na última box da partida.

2.3. Cada competidor garante que a sua condição 
física é compatível com a prova na qual está inscrito 
(longo ou médio), assumindo na totalidade os riscos 
inerentes à sua participação.

2.4. A organização do GFNY Brasil Bento Gonçalves 
não se responsabiliza por nenhum acidente que 
possa ser causado ou possa vitimar qualquer 
participante, nem por despesa efetuada por algum 
competidor durante a prova. Cada participante 
deverá por isso estar coberto pelo seguro particular 
ou, em alternativa, pelo seguro de prova (seguro de 
acidentes pessoais) subscrito pela organização.

2.5. As inscrições não serão reembolsadas, 
transferidas ou diferidas. Nenhum atleta tem direito a 
reembolso de inscrição em caso de desqualificação.

2.6. O GFNY Bento Gonçalves reserva-se no direito de 
recusar ou revogar uma inscrição de qualquer 
participante a qualquer momento e/ou desqualificar 
qualquer individuo do evento.

3. EQUIPAMENTO

3.1. Bicicleta: qualquer bicicleta que esteja em boas 
condições de circulação será permitida. Por questões 
de segurança , as seguintes bicicletas não são 
permitidas: bicicletas de triatlo, de contrarrelógio, 
barras de triatlo/aerodinâmicas, bicicletas duplas, 
bicicletas propensas ou reclinadas, com assentos 
em cadeira (exceto para atletas especiais), bicicletas 
antigas do tipo Penny Farthing ou monociclos. 
Bicicletas que não apresentarem condições de 
segurança poderão ser retiradas do evento a 
qualquer momento. Não é permitido o uso de 
bicicletas motorizadas de qualquer tipo.

3.2. Capacete: deve ser utilizado por todos os ciclistas 
durante toda a prova e deve estar com a cinta de 
queixo apertada enquanto estiver a pedalar.

3.3. Jersey: É de uso obrigatório a jersey oficial do 
evento e do respectivo ano. A mesma deve ser 
utilizada durante todo o tempo da corrida, sem 
exceções. Usar uma Jersey diferente acarretará em 
desclassificação.

3.4. Placa frontal na bicicleta: a placa com número e o 
chip de cronometragem deve ser presa na parte 
dianteira, na zona do guiador, de modo a ficar visível 
em toda a sua superfície. Qualquer alteração no 
número acarretará em penalidade de tempo ou 
desclassificação, e poderá interromper o bom 
funcionamento do chip.

3.5. Número do atleta: o número na jersey oficial deve 
ser preso com alfinetes nos bolsos de trás da camisa. 
Qualquer posicionamento errado, ou alteração na 
numeração pode acarretar em penalidade de tempo 
ou desclassificação.

3.6. Pulseira de identificação: a pulseira entregue ao 
atleta quando do levantamento da documentação 
deve ser usada durante todo o evento.

REGRAS
3.7. Os ciclistas devem ter consigo, para uso durante a 
prova, pelo menos uma câmara de ar/pneu extra e uma 
bomba que esteja a funcionar, ou um cartuxo de CO2.

3.8. O uso de headphones e/ou tocador de música, 
ou qualquer outro dispositivo sonoro acarretará em 
desqualificação imediata.

4. INÍCIO

4.1. A partida será às 07h00m da manhã, na Alameda 
Fenavinho, s/n, Bento Gonçalves/RS. Ciclistas sem a 
jersey oficial, números da bicicleta e do dorsal 
(número na camisa), capacete e pulseira de 
identificação na zona de controle não serão 
autorizados a entrar nas boxes de partida.

4.2. As boxes de partida fecham às 06h45m da 
manhã. Após este horário não será permitida a 
entrada do ciclista atrasado, que não poderá chegar à 
linha de partida ou participar na corrida.

4.3. Ordem de partida:

(1) VIP; campeões dos anos anteriores (geral, 
categoria por idade); convidados.

(2) Pelotões competitivos

(2.1) Top 20% de cada grupo por idade dos eventos 
anteriores GFNY World Championship e de todos os 
Campeonatos Regionais GFNY; Top 10% de todos os 
demais eventos mundiais GFNY ocorridos nos 
últimos 380 dias.

(2.2) Corredores licenciados por suas respectivas 
federações, de acordo com sua classificação.

Requisito mínimo: profissional em atividade, Cat 1-3 
masculino (-39), Cat 1 Masters (40+) masculino, Cat 
1 Feminino e suas equivalências internacionais.

O GFNY Bento Gonçalves reserva-se o direito de 
limitar a box frontal aos qualificados nos eventos do 
GFNY World se houver restrições de espaço.

Solicitações de lugar nas boxes de partida podem 
não ser atendidas após 15 de Setembro.

(3) Participantes gerais de acordo com sua categoria 
de idade (do mais jovem ao mais velho)

(4) GFNY Bento Gonçalves Medium Course

(5) Atletas PNE com hand bikes

Os ciclistas devem integrar as respetivas boxes de 
partida, podendo iniciar a corrida mais atrás do grupo 
ao qual pertence. Caso haja tentativa de partir num 
pelotão à frente, o competidor será desqualificado.

5. COMPETIÇÃO

5.1. Todos os participantes são cronometrados por 
chip eletrônico do início ao fim. As classificações 
gerais são determinadas pela ordem de chegada. As 
classificações das faixas etárias são determinadas 
pelo tempo líquido (chip). Apenas os pilotos que 
concluírem o percurso de longa distância GFNY são 
elegíveis para classificação e prêmios da 
competição. A GFNY reserva-se o direito, a seu 
exclusivo e completo critério, de alterar as regras se 
julgar apropriado.

O percurso médio é um evento cronometrado, mas 
não competitivo.

5.2. Categorias:

A Categoria é determinada pela idade do participante 
em 31 de Dezembro de 2022.

(1) Geral m/f

(2) 18-34 m/f

(3) 35-39 m/f

(4) 40-44 m/f

(5) 45-49 m/f

(6) 50-54 m/f

(7) 55-59 m/f

(8) 60-64 m/f

(9) 65-69 m/f

(10) 70-74 m/f

(11) 75-79 m/f

(12) 80+ m/f

(13) ELE + ELA abaixo de 90 anos (soma das idades de 
cada um): tempos de uma equipe mista. A dupla deve 
estar dentro de 30 segundos em cada ponto de 

verificação. A assistência externa entre companheiros 
de equipe é permitida e incentivada. Nenhum 
dispositivo para empurrar ou arrastar é permitido.

(14) ELE + ELA acima de 90 anos (soma das idades de 
cada um): tempos de uma equipe mista. A dupla deve 
estar dentro de 30 segundos em cada ponto de 
verificação. A assistência externa entre companheiros 
de equipe é permitida e incentivada. Nenhum 
dispositivo para empurrar ou arrastar é permitido.

(15) Equipes de 4 (qualquer gênero): tempos dos 4 
participantes mais rápidos de uma equipe somados

(16) Uma faixa etária existe como categoria 
competitiva se houver pelo menos um corredor 
dessa idade e sexo participando da corrida.

5.3. Serão premiados os três primeiros de cada 
categoria. A distribuição dos prêmios fica a critério 
exclusivo da organização da corrida. Os prêmios não 
retirados no momento da premiação serão 
distribuídos a outros pilotos. Os prêmios não serão 
enviados ou entregues a ninguém além do vencedor.

5.4. Todos os protestos relativos à ordem de chegada 
serão examinados e resolvidos pelo juiz principal, 
cuja decisão é final e sem recurso. É 
responsabilidade do participante familiarizar-se com 
as regras do evento e do percurso antes da largada. 
Tomar rotas alternativas ou encurtar o percurso leva 
à desqualificação da competição atual e à proibição 
de participação em futuros eventos GFNY.

6. ABUSO

6.1. Nenhum participante pode ser desrespeitoso 
com diretores de corrida, autoridades policiais, juízes, 
funcionários, outros participantes, voluntários, 
residentes locais ou espectadores.

6.2. Nenhum participante pode usar linguagem 
obscena ou abusiva durante o GFNY Bento Gonçalves.

6.3. Nenhum participante pode agredir (uma tentativa 
ilegal, juntamente com a capacidade atual, de 
cometer uma lesão violenta na pessoa de outrem) ou 
agredir (qualquer uso intencional e ilegal de força ou 

violência contra a pessoa de outrem) a qualquer 
pessoa ligada ao GFNY Bento Gonçalves (incluindo, 
mas não limitado a participantes, espectadores, 
funcionários públicos, voluntários, funcionários da 
organização, etc.).

6.4. Qualquer um dos itens acima levará à 
desqualificação e banimento vitalício dos eventos do 
Gran Fondo New York Inc. (incluindo, mas não se 
limitando aos eventos do GFNY World).

7. CONDUTA

7.1. Os ciclistas devem obedecer a todas as leis da 
estrada, incluindo semáforos e sinais de pare, a 
menos que sejam orientados do contrário pela 
polícia. Os infratores podem ser multados pelas 
autoridades locais e/ou desqualificados e removidos 
do evento.

7.2. Nenhum ciclista pode fazer movimentos bruscos 
que interfiram no avanço de outro ciclista, seja 
intencionalmente ou por acidente.

7.3. Qualquer ciclista que pareça representar um 
perigo para os demais participantes pode ser 
desclassificado pela GFNY Bento Gonçalves antes, 
durante ou depois do evento.

7.4. Empurrar ou puxar ou qualquer outra assistência 
física entre os pilotos é proibido em todas as 
categorias, exceto nas categorias Ele e Ela, onde 
empurrar ou puxar é incentivado.

7.5. Nenhuma assistência externa é permitida 
(incluindo mas não limitado a carros de equipe, carros 
de apoio pessoal entregando suprimentos na estrada).

7.6. Se um ciclista estiver deitado no chão e estiver 
visivelmente em dificuldade, qualquer outro ciclista 
que o siga deve parar e ajudar, a menos que já haja 
pelo menos três pessoas ajudando. Você pode 
continuar se a) a vítima estiver bem ou b) a equipe 
médica chegar.

Ajude os outros, você pode precisar de ajuda um dia.

7.7. Qualquer má conduta com relação ao acima 
mencionado pode levar à desqualificação e banimento 
vitalício em eventos Gran Fondo New York Inc. 
(incluindo, mas não limitado a eventos GFNY World).

8. MEIO AMBIENTE

A GFNY Bento Gonçalves está comprometida com a 
proteção do meio ambiente. Qualquer descarte de 
lixo ou alimentos fora dos recipientes de lixo 
designados nos postos de hidratação/alimentação 
ou “zonas ecológicas” é proibido e pode levar a uma 
penalidade de tempo, desqualificação ou banimento 
vitalício em eventos Gran Fondo New York Inc. 
(incluindo, mas não limitado a GFNY World eventos).

Urinar em público é proibido e pode levar à 
desqualificação, emissão de multas pela aplicação 
da lei local ou proibição vitalícia dos eventos Gran 
Fondo New York Inc. (incluindo, mas não limitado a 
eventos GFNY World).

9. MEDICAMENTOS PARA MELHORAR O 
DESEMPENHO

9.1 A GFNY Bento Gonçalves está comprometida 
com um esporte livre de drogas. Drogas de Melhoria 
de Desempenho (PED) são proibidas na preparação 
para e durante a GFNY Bento Gonçalves. A GFNY se 
reserva o direito de aplicar controles de doping antes, 
durante e após o evento.

9.2 Qualquer violação das regras da Associação 
Mundial Antidoping (WADA) levará à desqualificação, 
devolução de prêmios e banimento vitalício dos 
eventos Gran Fondo New York, Inc. (incluindo, mas 
não limitado a eventos GFNY World). A GFNY 
compartilha controles positivos de doping com outras 
organizações de eventos, bem como com o público 
em geral, se uma violação de regra for confirmada.

9.3 Se um participante se recusar a ser testado, ele 
será automaticamente banido.

9.4 Um participante que testar positivo no GFNY 
Bento Gonçalves terá que reembolsar a organização 
do evento do custo com o controle de doping. Além 
disso, tal participante deve reembolsar a GFNY Bento 
Gonçalves por quaisquer danos à reputação e 
imagem do evento que sejam consequência de seu 
controle positivo de doping. Se o ciclista fizer parte de 
uma equipe participante do GFNY Bento Gonçalves, a 
equipe poderá ser responsabilizada por esse dano.

10. ACEITAÇÃO DO RISCO

Todos aqueles que pedalam e competem sob essas 
regras o fazem por sua conta e risco. Nenhuma 
responsabilidade será atribuída ao GFNY Bento 
Gonçalves ou a qualquer um de seus contratados 
com relação a qualquer perda ou lesão sofrida ou 
causada por qualquer pessoa competindo ou 
participando no GFNY Bento Gonçalves.

11. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO

Percurso, data, regra ou quaisquer outras alterações 
referentes ao evento podem ser alteradas se 
consideradas necessárias, a critério exclusivo da 
GFNY Bento Gonçalves. 
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1. GFNY Bento Gonçalves (“GFNY”) é um evento de 
ciclismo onde os participantes são cronometrados 
individualmente.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. A participação no GFNY Bento Gonçalves está 
aberta para participantes a partir dos 18 anos 
completados até 31/12/2022. É critério exclusivo da 
organização da prova determinar o número total de 
participantes e a data de encerramento das inscrições.

2.2. Ciclistas que estejam a cumprir suspensão por 
doping terão as suas inscrições recusadas. Ciclistas 
que já cumpriram suspensões poderão participar no 
evento, porem não serão cronometrados, não 
aparecerão nos resultados e terão que iniciar a 
corrida na última box da partida.

2.3. Cada competidor garante que a sua condição 
física é compatível com a prova na qual está inscrito 
(longo ou médio), assumindo na totalidade os riscos 
inerentes à sua participação.

2.4. A organização do GFNY Brasil Bento Gonçalves 
não se responsabiliza por nenhum acidente que 
possa ser causado ou possa vitimar qualquer 
participante, nem por despesa efetuada por algum 
competidor durante a prova. Cada participante 
deverá por isso estar coberto pelo seguro particular 
ou, em alternativa, pelo seguro de prova (seguro de 
acidentes pessoais) subscrito pela organização.

2.5. As inscrições não serão reembolsadas, 
transferidas ou diferidas. Nenhum atleta tem direito a 
reembolso de inscrição em caso de desqualificação.

2.6. O GFNY Bento Gonçalves reserva-se no direito de 
recusar ou revogar uma inscrição de qualquer 
participante a qualquer momento e/ou desqualificar 
qualquer individuo do evento.

3. EQUIPAMENTO

3.1. Bicicleta: qualquer bicicleta que esteja em boas 
condições de circulação será permitida. Por questões 
de segurança , as seguintes bicicletas não são 
permitidas: bicicletas de triatlo, de contrarrelógio, 
barras de triatlo/aerodinâmicas, bicicletas duplas, 
bicicletas propensas ou reclinadas, com assentos 
em cadeira (exceto para atletas especiais), bicicletas 
antigas do tipo Penny Farthing ou monociclos. 
Bicicletas que não apresentarem condições de 
segurança poderão ser retiradas do evento a 
qualquer momento. Não é permitido o uso de 
bicicletas motorizadas de qualquer tipo.

3.2. Capacete: deve ser utilizado por todos os ciclistas 
durante toda a prova e deve estar com a cinta de 
queixo apertada enquanto estiver a pedalar.

3.3. Jersey: É de uso obrigatório a jersey oficial do 
evento e do respectivo ano. A mesma deve ser 
utilizada durante todo o tempo da corrida, sem 
exceções. Usar uma Jersey diferente acarretará em 
desclassificação.

3.4. Placa frontal na bicicleta: a placa com número e o 
chip de cronometragem deve ser presa na parte 
dianteira, na zona do guiador, de modo a ficar visível 
em toda a sua superfície. Qualquer alteração no 
número acarretará em penalidade de tempo ou 
desclassificação, e poderá interromper o bom 
funcionamento do chip.

3.5. Número do atleta: o número na jersey oficial deve 
ser preso com alfinetes nos bolsos de trás da camisa. 
Qualquer posicionamento errado, ou alteração na 
numeração pode acarretar em penalidade de tempo 
ou desclassificação.

3.6. Pulseira de identificação: a pulseira entregue ao 
atleta quando do levantamento da documentação 
deve ser usada durante todo o evento.

3.7. Os ciclistas devem ter consigo, para uso durante a 
prova, pelo menos uma câmara de ar/pneu extra e uma 
bomba que esteja a funcionar, ou um cartuxo de CO2.

3.8. O uso de headphones e/ou tocador de música, 
ou qualquer outro dispositivo sonoro acarretará em 
desqualificação imediata.

4. INÍCIO

4.1. A partida será às 07h00m da manhã, na Alameda 
Fenavinho, s/n, Bento Gonçalves/RS. Ciclistas sem a 
jersey oficial, números da bicicleta e do dorsal 
(número na camisa), capacete e pulseira de 
identificação na zona de controle não serão 
autorizados a entrar nas boxes de partida.

4.2. As boxes de partida fecham às 06h45m da 
manhã. Após este horário não será permitida a 
entrada do ciclista atrasado, que não poderá chegar à 
linha de partida ou participar na corrida.

4.3. Ordem de partida:

(1) VIP; campeões dos anos anteriores (geral, 
categoria por idade); convidados.

(2) Pelotões competitivos

(2.1) Top 20% de cada grupo por idade dos eventos 
anteriores GFNY World Championship e de todos os 
Campeonatos Regionais GFNY; Top 10% de todos os 
demais eventos mundiais GFNY ocorridos nos 
últimos 380 dias.

(2.2) Corredores licenciados por suas respectivas 
federações, de acordo com sua classificação.

Requisito mínimo: profissional em atividade, Cat 1-3 
masculino (-39), Cat 1 Masters (40+) masculino, Cat 
1 Feminino e suas equivalências internacionais.

O GFNY Bento Gonçalves reserva-se o direito de 
limitar a box frontal aos qualificados nos eventos do 
GFNY World se houver restrições de espaço.

Solicitações de lugar nas boxes de partida podem 
não ser atendidas após 15 de Setembro.

(3) Participantes gerais de acordo com sua categoria 
de idade (do mais jovem ao mais velho)

(4) GFNY Bento Gonçalves Medium Course

(5) Atletas PNE com hand bikes

Os ciclistas devem integrar as respetivas boxes de 
partida, podendo iniciar a corrida mais atrás do grupo 
ao qual pertence. Caso haja tentativa de partir num 
pelotão à frente, o competidor será desqualificado.

5. COMPETIÇÃO

5.1. Todos os participantes são cronometrados por 
chip eletrônico do início ao fim. As classificações 
gerais são determinadas pela ordem de chegada. As 
classificações das faixas etárias são determinadas 
pelo tempo líquido (chip). Apenas os pilotos que 
concluírem o percurso de longa distância GFNY são 
elegíveis para classificação e prêmios da 
competição. A GFNY reserva-se o direito, a seu 
exclusivo e completo critério, de alterar as regras se 
julgar apropriado.

O percurso médio é um evento cronometrado, mas 
não competitivo.

5.2. Categorias:

A Categoria é determinada pela idade do participante 
em 31 de Dezembro de 2022.

(1) Geral m/f

(2) 18-34 m/f

(3) 35-39 m/f

(4) 40-44 m/f

(5) 45-49 m/f

(6) 50-54 m/f

(7) 55-59 m/f

(8) 60-64 m/f

(9) 65-69 m/f

(10) 70-74 m/f

(11) 75-79 m/f

(12) 80+ m/f

(13) ELE + ELA abaixo de 90 anos (soma das idades de 
cada um): tempos de uma equipe mista. A dupla deve 
estar dentro de 30 segundos em cada ponto de 

REGRAS
verificação. A assistência externa entre companheiros 
de equipe é permitida e incentivada. Nenhum 
dispositivo para empurrar ou arrastar é permitido.

(14) ELE + ELA acima de 90 anos (soma das idades de 
cada um): tempos de uma equipe mista. A dupla deve 
estar dentro de 30 segundos em cada ponto de 
verificação. A assistência externa entre companheiros 
de equipe é permitida e incentivada. Nenhum 
dispositivo para empurrar ou arrastar é permitido.

(15) Equipes de 4 (qualquer gênero): tempos dos 4 
participantes mais rápidos de uma equipe somados

(16) Uma faixa etária existe como categoria 
competitiva se houver pelo menos um corredor 
dessa idade e sexo participando da corrida.

5.3. Serão premiados os três primeiros de cada 
categoria. A distribuição dos prêmios fica a critério 
exclusivo da organização da corrida. Os prêmios não 
retirados no momento da premiação serão 
distribuídos a outros pilotos. Os prêmios não serão 
enviados ou entregues a ninguém além do vencedor.

5.4. Todos os protestos relativos à ordem de chegada 
serão examinados e resolvidos pelo juiz principal, 
cuja decisão é final e sem recurso. É 
responsabilidade do participante familiarizar-se com 
as regras do evento e do percurso antes da largada. 
Tomar rotas alternativas ou encurtar o percurso leva 
à desqualificação da competição atual e à proibição 
de participação em futuros eventos GFNY.

6. ABUSO

6.1. Nenhum participante pode ser desrespeitoso 
com diretores de corrida, autoridades policiais, juízes, 
funcionários, outros participantes, voluntários, 
residentes locais ou espectadores.

6.2. Nenhum participante pode usar linguagem 
obscena ou abusiva durante o GFNY Bento Gonçalves.

6.3. Nenhum participante pode agredir (uma tentativa 
ilegal, juntamente com a capacidade atual, de 
cometer uma lesão violenta na pessoa de outrem) ou 
agredir (qualquer uso intencional e ilegal de força ou 

violência contra a pessoa de outrem) a qualquer 
pessoa ligada ao GFNY Bento Gonçalves (incluindo, 
mas não limitado a participantes, espectadores, 
funcionários públicos, voluntários, funcionários da 
organização, etc.).

6.4. Qualquer um dos itens acima levará à 
desqualificação e banimento vitalício dos eventos do 
Gran Fondo New York Inc. (incluindo, mas não se 
limitando aos eventos do GFNY World).

7. CONDUTA

7.1. Os ciclistas devem obedecer a todas as leis da 
estrada, incluindo semáforos e sinais de pare, a 
menos que sejam orientados do contrário pela 
polícia. Os infratores podem ser multados pelas 
autoridades locais e/ou desqualificados e removidos 
do evento.

7.2. Nenhum ciclista pode fazer movimentos bruscos 
que interfiram no avanço de outro ciclista, seja 
intencionalmente ou por acidente.

7.3. Qualquer ciclista que pareça representar um 
perigo para os demais participantes pode ser 
desclassificado pela GFNY Bento Gonçalves antes, 
durante ou depois do evento.

7.4. Empurrar ou puxar ou qualquer outra assistência 
física entre os pilotos é proibido em todas as 
categorias, exceto nas categorias Ele e Ela, onde 
empurrar ou puxar é incentivado.

7.5. Nenhuma assistência externa é permitida 
(incluindo mas não limitado a carros de equipe, carros 
de apoio pessoal entregando suprimentos na estrada).

7.6. Se um ciclista estiver deitado no chão e estiver 
visivelmente em dificuldade, qualquer outro ciclista 
que o siga deve parar e ajudar, a menos que já haja 
pelo menos três pessoas ajudando. Você pode 
continuar se a) a vítima estiver bem ou b) a equipe 
médica chegar.

Ajude os outros, você pode precisar de ajuda um dia.

7.7. Qualquer má conduta com relação ao acima 
mencionado pode levar à desqualificação e banimento 
vitalício em eventos Gran Fondo New York Inc. 
(incluindo, mas não limitado a eventos GFNY World).

8. MEIO AMBIENTE

A GFNY Bento Gonçalves está comprometida com a 
proteção do meio ambiente. Qualquer descarte de 
lixo ou alimentos fora dos recipientes de lixo 
designados nos postos de hidratação/alimentação 
ou “zonas ecológicas” é proibido e pode levar a uma 
penalidade de tempo, desqualificação ou banimento 
vitalício em eventos Gran Fondo New York Inc. 
(incluindo, mas não limitado a GFNY World eventos).

Urinar em público é proibido e pode levar à 
desqualificação, emissão de multas pela aplicação 
da lei local ou proibição vitalícia dos eventos Gran 
Fondo New York Inc. (incluindo, mas não limitado a 
eventos GFNY World).

9. MEDICAMENTOS PARA MELHORAR O 
DESEMPENHO

9.1 A GFNY Bento Gonçalves está comprometida 
com um esporte livre de drogas. Drogas de Melhoria 
de Desempenho (PED) são proibidas na preparação 
para e durante a GFNY Bento Gonçalves. A GFNY se 
reserva o direito de aplicar controles de doping antes, 
durante e após o evento.

9.2 Qualquer violação das regras da Associação 
Mundial Antidoping (WADA) levará à desqualificação, 
devolução de prêmios e banimento vitalício dos 
eventos Gran Fondo New York, Inc. (incluindo, mas 
não limitado a eventos GFNY World). A GFNY 
compartilha controles positivos de doping com outras 
organizações de eventos, bem como com o público 
em geral, se uma violação de regra for confirmada.

9.3 Se um participante se recusar a ser testado, ele 
será automaticamente banido.

9.4 Um participante que testar positivo no GFNY 
Bento Gonçalves terá que reembolsar a organização 
do evento do custo com o controle de doping. Além 
disso, tal participante deve reembolsar a GFNY Bento 
Gonçalves por quaisquer danos à reputação e 
imagem do evento que sejam consequência de seu 
controle positivo de doping. Se o ciclista fizer parte de 
uma equipe participante do GFNY Bento Gonçalves, a 
equipe poderá ser responsabilizada por esse dano.

10. ACEITAÇÃO DO RISCO

Todos aqueles que pedalam e competem sob essas 
regras o fazem por sua conta e risco. Nenhuma 
responsabilidade será atribuída ao GFNY Bento 
Gonçalves ou a qualquer um de seus contratados 
com relação a qualquer perda ou lesão sofrida ou 
causada por qualquer pessoa competindo ou 
participando no GFNY Bento Gonçalves.

11. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO

Percurso, data, regra ou quaisquer outras alterações 
referentes ao evento podem ser alteradas se 
consideradas necessárias, a critério exclusivo da 
GFNY Bento Gonçalves. 
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1. GFNY Bento Gonçalves (“GFNY”) é um evento de 
ciclismo onde os participantes são cronometrados 
individualmente.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. A participação no GFNY Bento Gonçalves está 
aberta para participantes a partir dos 18 anos 
completados até 31/12/2022. É critério exclusivo da 
organização da prova determinar o número total de 
participantes e a data de encerramento das inscrições.

2.2. Ciclistas que estejam a cumprir suspensão por 
doping terão as suas inscrições recusadas. Ciclistas 
que já cumpriram suspensões poderão participar no 
evento, porem não serão cronometrados, não 
aparecerão nos resultados e terão que iniciar a 
corrida na última box da partida.

2.3. Cada competidor garante que a sua condição 
física é compatível com a prova na qual está inscrito 
(longo ou médio), assumindo na totalidade os riscos 
inerentes à sua participação.

2.4. A organização do GFNY Brasil Bento Gonçalves 
não se responsabiliza por nenhum acidente que 
possa ser causado ou possa vitimar qualquer 
participante, nem por despesa efetuada por algum 
competidor durante a prova. Cada participante 
deverá por isso estar coberto pelo seguro particular 
ou, em alternativa, pelo seguro de prova (seguro de 
acidentes pessoais) subscrito pela organização.

2.5. As inscrições não serão reembolsadas, 
transferidas ou diferidas. Nenhum atleta tem direito a 
reembolso de inscrição em caso de desqualificação.

2.6. O GFNY Bento Gonçalves reserva-se no direito de 
recusar ou revogar uma inscrição de qualquer 
participante a qualquer momento e/ou desqualificar 
qualquer individuo do evento.

3. EQUIPAMENTO

3.1. Bicicleta: qualquer bicicleta que esteja em boas 
condições de circulação será permitida. Por questões 
de segurança , as seguintes bicicletas não são 
permitidas: bicicletas de triatlo, de contrarrelógio, 
barras de triatlo/aerodinâmicas, bicicletas duplas, 
bicicletas propensas ou reclinadas, com assentos 
em cadeira (exceto para atletas especiais), bicicletas 
antigas do tipo Penny Farthing ou monociclos. 
Bicicletas que não apresentarem condições de 
segurança poderão ser retiradas do evento a 
qualquer momento. Não é permitido o uso de 
bicicletas motorizadas de qualquer tipo.

3.2. Capacete: deve ser utilizado por todos os ciclistas 
durante toda a prova e deve estar com a cinta de 
queixo apertada enquanto estiver a pedalar.

3.3. Jersey: É de uso obrigatório a jersey oficial do 
evento e do respectivo ano. A mesma deve ser 
utilizada durante todo o tempo da corrida, sem 
exceções. Usar uma Jersey diferente acarretará em 
desclassificação.

3.4. Placa frontal na bicicleta: a placa com número e o 
chip de cronometragem deve ser presa na parte 
dianteira, na zona do guiador, de modo a ficar visível 
em toda a sua superfície. Qualquer alteração no 
número acarretará em penalidade de tempo ou 
desclassificação, e poderá interromper o bom 
funcionamento do chip.

3.5. Número do atleta: o número na jersey oficial deve 
ser preso com alfinetes nos bolsos de trás da camisa. 
Qualquer posicionamento errado, ou alteração na 
numeração pode acarretar em penalidade de tempo 
ou desclassificação.

3.6. Pulseira de identificação: a pulseira entregue ao 
atleta quando do levantamento da documentação 
deve ser usada durante todo o evento.

3.7. Os ciclistas devem ter consigo, para uso durante a 
prova, pelo menos uma câmara de ar/pneu extra e uma 
bomba que esteja a funcionar, ou um cartuxo de CO2.

3.8. O uso de headphones e/ou tocador de música, 
ou qualquer outro dispositivo sonoro acarretará em 
desqualificação imediata.

4. INÍCIO

4.1. A partida será às 07h00m da manhã, na Alameda 
Fenavinho, s/n, Bento Gonçalves/RS. Ciclistas sem a 
jersey oficial, números da bicicleta e do dorsal 
(número na camisa), capacete e pulseira de 
identificação na zona de controle não serão 
autorizados a entrar nas boxes de partida.

4.2. As boxes de partida fecham às 06h45m da 
manhã. Após este horário não será permitida a 
entrada do ciclista atrasado, que não poderá chegar à 
linha de partida ou participar na corrida.

4.3. Ordem de partida:

(1) VIP; campeões dos anos anteriores (geral, 
categoria por idade); convidados.

(2) Pelotões competitivos

(2.1) Top 20% de cada grupo por idade dos eventos 
anteriores GFNY World Championship e de todos os 
Campeonatos Regionais GFNY; Top 10% de todos os 
demais eventos mundiais GFNY ocorridos nos 
últimos 380 dias.

(2.2) Corredores licenciados por suas respectivas 
federações, de acordo com sua classificação.

Requisito mínimo: profissional em atividade, Cat 1-3 
masculino (-39), Cat 1 Masters (40+) masculino, Cat 
1 Feminino e suas equivalências internacionais.

O GFNY Bento Gonçalves reserva-se o direito de 
limitar a box frontal aos qualificados nos eventos do 
GFNY World se houver restrições de espaço.

Solicitações de lugar nas boxes de partida podem 
não ser atendidas após 15 de Setembro.

(3) Participantes gerais de acordo com sua categoria 
de idade (do mais jovem ao mais velho)

(4) GFNY Bento Gonçalves Medium Course

(5) Atletas PNE com hand bikes

Os ciclistas devem integrar as respetivas boxes de 
partida, podendo iniciar a corrida mais atrás do grupo 
ao qual pertence. Caso haja tentativa de partir num 
pelotão à frente, o competidor será desqualificado.

5. COMPETIÇÃO

5.1. Todos os participantes são cronometrados por 
chip eletrônico do início ao fim. As classificações 
gerais são determinadas pela ordem de chegada. As 
classificações das faixas etárias são determinadas 
pelo tempo líquido (chip). Apenas os pilotos que 
concluírem o percurso de longa distância GFNY são 
elegíveis para classificação e prêmios da 
competição. A GFNY reserva-se o direito, a seu 
exclusivo e completo critério, de alterar as regras se 
julgar apropriado.

O percurso médio é um evento cronometrado, mas 
não competitivo.

5.2. Categorias:

A Categoria é determinada pela idade do participante 
em 31 de Dezembro de 2022.

(1) Geral m/f

(2) 18-34 m/f

(3) 35-39 m/f

(4) 40-44 m/f

(5) 45-49 m/f

(6) 50-54 m/f

(7) 55-59 m/f

(8) 60-64 m/f

(9) 65-69 m/f

(10) 70-74 m/f

(11) 75-79 m/f

(12) 80+ m/f

(13) ELE + ELA abaixo de 90 anos (soma das idades de 
cada um): tempos de uma equipe mista. A dupla deve 
estar dentro de 30 segundos em cada ponto de 

verificação. A assistência externa entre companheiros 
de equipe é permitida e incentivada. Nenhum 
dispositivo para empurrar ou arrastar é permitido.

(14) ELE + ELA acima de 90 anos (soma das idades de 
cada um): tempos de uma equipe mista. A dupla deve 
estar dentro de 30 segundos em cada ponto de 
verificação. A assistência externa entre companheiros 
de equipe é permitida e incentivada. Nenhum 
dispositivo para empurrar ou arrastar é permitido.

(15) Equipes de 4 (qualquer gênero): tempos dos 4 
participantes mais rápidos de uma equipe somados

(16) Uma faixa etária existe como categoria 
competitiva se houver pelo menos um corredor 
dessa idade e sexo participando da corrida.

5.3. Serão premiados os três primeiros de cada 
categoria. A distribuição dos prêmios fica a critério 
exclusivo da organização da corrida. Os prêmios não 
retirados no momento da premiação serão 
distribuídos a outros pilotos. Os prêmios não serão 
enviados ou entregues a ninguém além do vencedor.

5.4. Todos os protestos relativos à ordem de chegada 
serão examinados e resolvidos pelo juiz principal, 
cuja decisão é final e sem recurso. É 
responsabilidade do participante familiarizar-se com 
as regras do evento e do percurso antes da largada. 
Tomar rotas alternativas ou encurtar o percurso leva 
à desqualificação da competição atual e à proibição 
de participação em futuros eventos GFNY.

6. ABUSO

6.1. Nenhum participante pode ser desrespeitoso 
com diretores de corrida, autoridades policiais, juízes, 
funcionários, outros participantes, voluntários, 
residentes locais ou espectadores.

6.2. Nenhum participante pode usar linguagem 
obscena ou abusiva durante o GFNY Bento Gonçalves.

6.3. Nenhum participante pode agredir (uma tentativa 
ilegal, juntamente com a capacidade atual, de 
cometer uma lesão violenta na pessoa de outrem) ou 
agredir (qualquer uso intencional e ilegal de força ou 

violência contra a pessoa de outrem) a qualquer 
pessoa ligada ao GFNY Bento Gonçalves (incluindo, 
mas não limitado a participantes, espectadores, 
funcionários públicos, voluntários, funcionários da 
organização, etc.).

6.4. Qualquer um dos itens acima levará à 
desqualificação e banimento vitalício dos eventos do 
Gran Fondo New York Inc. (incluindo, mas não se 
limitando aos eventos do GFNY World).

7. CONDUTA

7.1. Os ciclistas devem obedecer a todas as leis da 
estrada, incluindo semáforos e sinais de pare, a 
menos que sejam orientados do contrário pela 
polícia. Os infratores podem ser multados pelas 
autoridades locais e/ou desqualificados e removidos 
do evento.

7.2. Nenhum ciclista pode fazer movimentos bruscos 
que interfiram no avanço de outro ciclista, seja 
intencionalmente ou por acidente.

7.3. Qualquer ciclista que pareça representar um 
perigo para os demais participantes pode ser 
desclassificado pela GFNY Bento Gonçalves antes, 
durante ou depois do evento.

7.4. Empurrar ou puxar ou qualquer outra assistência 
física entre os pilotos é proibido em todas as 
categorias, exceto nas categorias Ele e Ela, onde 
empurrar ou puxar é incentivado.

7.5. Nenhuma assistência externa é permitida 
(incluindo mas não limitado a carros de equipe, carros 
de apoio pessoal entregando suprimentos na estrada).

7.6. Se um ciclista estiver deitado no chão e estiver 
visivelmente em dificuldade, qualquer outro ciclista 
que o siga deve parar e ajudar, a menos que já haja 
pelo menos três pessoas ajudando. Você pode 
continuar se a) a vítima estiver bem ou b) a equipe 
médica chegar.

REGRAS
Ajude os outros, você pode precisar de ajuda um dia.

7.7. Qualquer má conduta com relação ao acima 
mencionado pode levar à desqualificação e banimento 
vitalício em eventos Gran Fondo New York Inc. 
(incluindo, mas não limitado a eventos GFNY World).

8. MEIO AMBIENTE

A GFNY Bento Gonçalves está comprometida com a 
proteção do meio ambiente. Qualquer descarte de 
lixo ou alimentos fora dos recipientes de lixo 
designados nos postos de hidratação/alimentação 
ou “zonas ecológicas” é proibido e pode levar a uma 
penalidade de tempo, desqualificação ou banimento 
vitalício em eventos Gran Fondo New York Inc. 
(incluindo, mas não limitado a GFNY World eventos).

Urinar em público é proibido e pode levar à 
desqualificação, emissão de multas pela aplicação 
da lei local ou proibição vitalícia dos eventos Gran 
Fondo New York Inc. (incluindo, mas não limitado a 
eventos GFNY World).

9. MEDICAMENTOS PARA MELHORAR O 
DESEMPENHO

9.1 A GFNY Bento Gonçalves está comprometida 
com um esporte livre de drogas. Drogas de Melhoria 
de Desempenho (PED) são proibidas na preparação 
para e durante a GFNY Bento Gonçalves. A GFNY se 
reserva o direito de aplicar controles de doping antes, 
durante e após o evento.

9.2 Qualquer violação das regras da Associação 
Mundial Antidoping (WADA) levará à desqualificação, 
devolução de prêmios e banimento vitalício dos 
eventos Gran Fondo New York, Inc. (incluindo, mas 
não limitado a eventos GFNY World). A GFNY 
compartilha controles positivos de doping com outras 
organizações de eventos, bem como com o público 
em geral, se uma violação de regra for confirmada.

9.3 Se um participante se recusar a ser testado, ele 
será automaticamente banido.

9.4 Um participante que testar positivo no GFNY 
Bento Gonçalves terá que reembolsar a organização 
do evento do custo com o controle de doping. Além 
disso, tal participante deve reembolsar a GFNY Bento 
Gonçalves por quaisquer danos à reputação e 
imagem do evento que sejam consequência de seu 
controle positivo de doping. Se o ciclista fizer parte de 
uma equipe participante do GFNY Bento Gonçalves, a 
equipe poderá ser responsabilizada por esse dano.

10. ACEITAÇÃO DO RISCO

Todos aqueles que pedalam e competem sob essas 
regras o fazem por sua conta e risco. Nenhuma 
responsabilidade será atribuída ao GFNY Bento 
Gonçalves ou a qualquer um de seus contratados 
com relação a qualquer perda ou lesão sofrida ou 
causada por qualquer pessoa competindo ou 
participando no GFNY Bento Gonçalves.

11. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO

Percurso, data, regra ou quaisquer outras alterações 
referentes ao evento podem ser alteradas se 
consideradas necessárias, a critério exclusivo da 
GFNY Bento Gonçalves. 
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A PROVA
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Incentivamos você a preparar 
seu kit de corrida e itens 
necessários na noite anterior à 
corrida para evitar problemas no 
início da manhã. Não haverá 
garrafas sobressalentes e 
nutrição disponíveis na Área de 
Partida. Aqui está uma lista de 
verificação para ajudá-lo a 
organizar seu kit: 

LISTA DE 
VERIFICAÇÃO 

DA NOITE
Coloque sua pulseira

na noite anterior! 
Prepare suas garrafas de água; 

você pode preenchê-los nos 
Postos de Ajuda ao longo
do percurso, mas comece

com eles CHEIOS! 

Leve um kit de pneu e câmaras
de ar sobressalentes – isso 

economizará seu tempo 
esperando o suporte do percurso, 

caso você tenha um furo.

Não se esqueça do
protetor solar! 

Certifique-se de ter
nutrição esportiva – para 

manter sua energia.

Familiarize-se com o mapa
do percurso para se preparar 
mentalmente para o desafio

a ser encarado! 

Certifique-se de que seu 
número de identificação esteja 
visível e preso com segurança 

à sua camisa e ao quadro
da bicicleta; 
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MANHÃ DE CORRIDA

Na manhã da corrida, chegue cedo para evitar qualquer correria de última hora. Se estiver a conduzir até à 
largada, pode encontrar estacionamento na FUNDAPARQUE e ruas adjacentes. Se os seus amigos e familiares 
querem ver a largada os melhores locais para estacionar são os indicados acima. 

Os Banheiros Portáteis estarão localizados na Bike Expo. 

Um mecânico de bicicletas estará localizado na Bike Expo para qualquer ajuste final. Eles estarão abertos a 
partir das 6h00.

A área de largada é aberta e você pode entrar no seu box designado. Seu lugar é 
designado pela sua idade. Certifique-se de alinhar no local correto e observe que se você 
quiser começar na frente do seu box de partida, você DEVE chegar cedo!

Início do GFNY Bento Gonçalves 2022

05:30 - 06:45

07:00
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ATRIBUIÇÃO
DE

GRAN FONDO 2022 - 140 KM
Boxes são definidos por categoria de idade, sua 
atribuição de categoria é determinada por sua idade em 
31 de dezembro de 2021. Seu número pessoal será 
coordenado por cores para sua categoria.

• QUALIFICADOS MUNDIAIS GFNY /  VIPS  BOX 0

• CATEGORIA 1 - IDADE 18 A 39 ANOS  BOX 1 

• CATEGORIA 2 - IDADE 40 A 44 ANOS  BOX 2 

• CATEGORIA 3 - IDADE 45 A 49 ANOS  BOX 3 

• CATEGORIA 4 - IDADE 50 A 54 ANOS  BOX 4 

• CATEGORIA 5 - IDADE 55 A 59 ANOS  BOX 5 

• CATEGORIA 6 - IDADE 60 A 64 ANOS  BOX 6 

• CATEGORIA 7 - IDADE 65 A 69 ANOS  BOX 7 

• CATEGORIA 8 - IDADE 70 A 74 ANOS  BOX 8 

• CATEGORIA 9 - IDADE 75+   BOX 9 

MEDIO FONDO 2022 - 83,2 KM
• MEDIO FONDO     BOX 10

O Medio Fondo não é uma corrida competitiva; todos os 
atletas partem de uma box comum. A GFNY Bento sugere 
que os pilotos do Medio Fondo se posicionem de acordo 
com o seu nível de habilidade: os iniciantes devem 
começar na parte de trás e os mais rápidos e experientes 
devem se posicionar na frente.  

Importante!
Não é permitido entrar em uma box à frente daquela que lhe foi atribuída por categoria/cor. Você tem 
permissão para se juntar a amigos que estão começando em boxes localizados mais atrás do seu box 
designado. Qualquer corredor detectado em infração será movido e obrigado a iniciar a corrida no último 
box e/ou receberá uma penalidade de tempo de 10 minutos. 

Os atletas que chegarem após o fechamento dos boxes de partida deverão fazer largar no último box. 

BOXES DE PARTIDA
START

Box 0

Box 0

Box 0

Box 0

Box 0

Box 0

Box 0

Box 0

Box 0

Box 0

Box 0

QUALIFICADOS
MUNDIAIS GFNY

VIPS

GRAN FONDO

MEDIO FONDO
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DEPOIS DA CORRIDA
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DEPOIS DA CORRIDA

Ao cruzar a linha de chegada, os atletas serão recebidos pelas recepcionistas de nossos patrocinadores que 
lhe entregarão sua merecida medalha de finisher. Os ciclistas podem então seguir para o Village, onde 
encontrarão o Posto de Primeiros Socorros, a loja de roupas GFNY Bento, estacionamento para bicicletas, 
guarda-volumes e banheiros. Haverá food trucks com culinária local variada, cafeteria e cerveja e, claro, os 
atletas poderão seguir para a Pasta Party. O almoço de massas abre às 12h.

09:00 - 01:00

11:00 - 02:00

12:00

Os membros da família podem se juntar aos atletas na Pasta Party?
Sim! Os bilhetes para não ciclistas estarão à venda na loja de vestuário GFNY Bento.

Estacionamento 
Na FundaParque

bertura do GFNY Bento Village, na FUNDAPARQUE 
Zona infantil 
Atividades 
Serviço de bicicletas SHIMANO

Food trucks

Abertura da Pasta Party no GFNY Bento Gonçalves Village

Importante!
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A cerimônia de premiação terá início por volta das 15h. O locutor começará por coroar os vencedores gerais 
no pódio. Depois seguirão todas as faixas etárias e categorias, masculino e feminino. Os três primeiros de 
cada categoria são reconhecidos no pódio. 

15:00

17:00

20:00

Cerimônia de Premiação

Fim do evento GFNY Bento

Encerramento da Expo Global Sports

CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS
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PERGUNTAS FREQUENTES 
P: O QUE ESTÁ INCLUÍDO NA TAXA DE INSCRIÇÃO? 

R: Incluído na taxa de inscrição está a participação na prova GFNY Bento Gonçalves, a jersey GFNY Bento Italian Race, 

pulseira de identificação, pacote de participação e medalha.

P: PRECISO SER UM ATLETA FEDERADO? EU SÓ QUERO PARTICIPAR COMO UM DESAFIO PESSOAL. 

R: O GFNY BENTO está aberto a ciclistas com todos os níveis de condicionamento físico. Você não precisa ser um atleta 

federado. Alguns competem para ganhar prêmios, outros apenas como um desafio. O GFNY Bento tem tudo a ver com 

fazer o seu melhor competindo ou apenas concluir o percurso.

P: INSCREVÍ-ME NO PERCURSO LONGO MAS PREFIRO FAZER O MEDIO FONDO. ISSO É POSSÍVEL? 

R: Sim. No decorrer da prova voce pode optar pelo percurso medio.  

P: AS ESTRADAS SERÃO FECHADAS PARA O TRÁFEGO? 

R: Algumas estradas serão fechadas ao trânsito, mas não todas. Os ciclistas devem obedecer às leis de trânsito e andar 

do lado direito da rua. Os atletas devem seguir as instruções dos policiais e voluntários para evitar a desqualificação. 

P: ONDE POSSO ENCONTRAR BANHEIROS?  

R: Existem postos de socorro e banheiros nas áreas de largada/chegada. Durante o percurso, junto aos postos de 

hidrataçåo/alimentaçåo, haverá também sanitários portáteis. 

P: QUAL É O LIMITE DE TEMPO PARA A CORRIDA? 

R: Como a corrida exige o fechamento parcial ou total da estrada, há um limite de tempo. 

A velocidade média mínima para GFNY Bento 140 km é de 22,5 km/h (13,98 mph) 

A velocidade média mínima para Medio Fondo 83,2 km é de 25 km/h (15,53 mph) 

Haverá um vagão SAG operando em ambas as rotas. O Wagon Master convidará os atletas que forem alcançados por ele, 

a subirem com suas bicicletas. Se você quiser continuar andando, você pode fazê-lo, mas você deve desistir do seu 

número de corrida e não fará mais parte da corrida. Você estará andando por conta própria, em trânsito aberto e sob 

sua total e exclusiva responsabilidade. Por favor, mantenha a pulseira, isso ainda lhe dará acesso a quaisquer Postos de 

Ajuda que ainda possam estar funcionando e permitirá que você aproveite o almoço após a corrida. 

Se você não encontrar a resposta que procura, consulte o site para obter mais informações. 

P: ONDE POSSO ENCONTRAR MINHAS FOTOGRAFIAS OFICIAIS?  

R: A Sportograf é a fotógrafa oficial e irá tirar suas fotos durante o evento. Você pode encontrar suas fotos após a corrida 

em sportograf.com 
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Patrocinadores

Parceiros


