runningclub@3cariocas.rio

@3cariocas.cyclingclub

(21) 97545-4896

Treine com amigos
e com uma campeÃ
DE CICLISMO DE
ULTRA MARATONAS,
DANIELA GENOVESI

Treinamentos
personalizados
que geram boas
recompensas
no fim do mês

Cerveja e exercício
não são mundos a
parte. A 3C preza
pela boa saúde e
prática de esportes
para se chegar a
um equilíbrio.

Planilha de Treino + Pontuação
Tenha sua planilha personalizada e acumule pontos com seus treinos

Usamos a plataforma do TRAINING PEAKS para
passarmos sua agenda de treinos e acompanhá-los

Treinos até 5x na semana
(Média total de pontos = 20 pontos no mês)
•

100% = 20 pontos
• 75% = 15 pontos
• 50% = 10 pontos
•

POTENCIAL DE CADA PONTO
Cada ponto/ treino tem um peso:

Cumpriu
exatamente o
treino

Cumpriu
abaixo do treino

Cumpriu
acima do treino
prog

Não cumpriu o
treino prog

100%

50%

50%

0%

Sem treino
programado

EXEMPLO
Nessa semana de treinos abaixo:
Vitor tinha 5 treinos (5 pontos) a serem realizados:
Cumpriu 3 como programado (3x100% = 3 pts)
Cumpriu 1 acima do programado (1x50% = 0,5 pts)
Não cumpriu 1 treino programado (1x0%) = 0 pts)
Nessa semana Vitor acumulou 3,5/5 pts para o mês

João Gabriel tinha 7 treinos (7 pontos) a serem realizados:
Cumpriu 3 como programado (3x100% = 3 pts)
Cumpriu 4 acima do programado (4x50% = 2 pts)
Nessa semana João Gabriel acumulou 5/7 pts para o mês

João Filipe tinha 4 treinos (5 pontos) a serem realizados:
Cumpriu 3 como programado (3x100% = 3 pts)
Cumpriu 1 acima do programado (1x50% = 0,5 pts)
Nessa semana João Filipe acumulou 3,5/5 pts para o mês

treinos
Tenha sua planilha personalizada e acumule pontos com seus treinos

montanha

indoor
(girus bike)

indoor
(rolo)

pelotÃO
ATERRO DO
FLAMENGO

ASFALTO
PLANO
(ROAD)

LONGÃO
(ACIMA 2H30)

pontuaçÃo extra
A 3C ajuda você a bater sua meta além dos treinos - mas lembre-se que o principal são os exercícios

1 PT

Treinos coletivos (7x em média no
mês)

7 PT

Post no Instagram marcando a
3C e GB (máx 7x no mês)
Participação em provas

7 PT externas c/ a camisa 3C
7 PT

Indicação de um amigo efetivada
para o clube

categorias (por faixa etária)
Evolua com o 3C Cycling

FTP entre 2 E
2,5 WATTS/KG

FTP entre 2,5 E
3,0 WATTS/KG

FTP acima de
3,0 WATTS/KG

Inciante

INTERMEDIÁRIO

avançado

ELITE

x1.0

x1.5

x2.0

x3.0

FTP até
2WATTS/KG

Para te incentivar à evoluir, e com isso mudar de categoria, criamos pesos diferentes para cada uma
delas. Os multiplicadores diferentes de cada categoria faz os seus pontos valerem mais conforme você
evolui com os seus treinos.

RECOMPENSAS

Troque seus pontos acumulados com os treinos por recompensas e benefícios
•

•
•
•
•
•

•

25 PONTOS = 3 cervejas/chope (linha bairro
ou Cariocaholic)
15 PONTOS = 1 cerveja (linha sazonal)
25 PONTOS = 1 cerveja exclusiva (vide
disponibilidade)
30 PONTOS = camisa 3C cycling
50 PONTOS = merchandise 3C (vide
disponibilidade)
60 PONTOS
- Treino Indoor na Giros Bike
- Avaliação técnica da pedalada
- Teste FTP Max (“VO2 Max”)
100 PONTOS = visita guiada na fábrica (a
partir de julho 2019)

*no fim do mês o atleta vai informar como quer utilizar seus pontos ou se quer acumular pro mês seguinte
**caso escolha chope pra ser consumido no bar, irá ganhar uma ficha para trocar pelo mesmo no 3C taphouse
***3C cycling se responsabiliza pelo controle de pontos de cada atleta

Cada pedalada uma cerveja? Ou cada cerveja uma pedalada? O que vem antes?
A 3C desenvolveu uma parceria com a Girus Bike, um centro de treinamento de ciclismo equipados com bike de
alta performance, desenvolvidas na Inglaterra, para proporcionar todo suporte ao treinamento dos nossos
atletas (amadores e profissionais). Seus treinos aqui serão dirigidos pela Campeã Mundial de Ciclismo de Ultra
Maratonas Daniela Genovesi.
Além dos treinos indoor na Girus, vamos em grupo para as montanhas do Rio, para o plano do Aterro do
Flamengo na madruga e até longões no final de semana. No fim do mês, seu comprometimento com os treinos
da Dani geram pontos. Acumulou pontos, ganhou cervejas.

SEJA UM ATLETA 3C
R$160,00 – Matrícula: Camisa 3C cycling + ID 3C cycling
*ID 3C running = 10% de desconto no 3C Taphouse
* Teste e avaliação a cada 3 meses

R$400,00 – Mensalidade
-

planilha de treinos personalizadas com acompanhamento
5 treinos indoor por mês na Girus Bike
Treinos coletivos semanais (terça Aterro 4am e quarta Mesa do Imperador 6:30am

R$100,00 – Treinos avulsos na Girus Bike

