
Apresentação 

 O Campeonato Paranaense de Mountain Bike Cross Country XCO será 
realizado na cidade de Santa Fé, em etapa única que vai definir os 
campeões de 2015 em todas as categorias oficiais disputadas. 

Informações 

Data - 12 e 13 de setembro de 2015 

Local – Hotel Fazenda Salto Bandeirantes – Santa Fé - PR 

Rodovia PR 317 – km 47 

 

Tipo de prova - MTB XCO - Cross Country Olímpico 

Distância – 3.200m/volta 

 

Categorias Oficiais  

Masculino  

Elite: 23 a 29 anos ou critério técnico (nasc 1992 e anos anteriores) sub 23: 
19 a 22 anos (nasc 1996 a 1993) 

Sub 30: 23 a 29 anos (nasc. Em 1992 a 1986) 

Junior: 17 a 18 anos (nasc. Em 1998 a 1997) 

Juvenil: 15 a 16 anos (nasc. Em 2000 a 1999) 

Infanto-juvenil: 12 a 14 anos (nasc. Em 2003 a 2001) 

Master A1 (30 a 34 anos - nasc. Em 1985 a 1981) 

Master A2 (35 a 39 anos - nasc. Em 1980 a 1976) 

Master B1 (40 a 44 anos - nasc. Em 1975 a 1971) 

Master B2 (45 a 49 anos - nasc. Em 1970 a 1966) 

Master C1 (50 a 54 anos - nasc. Em 1965 a 1961) 

Master C2 (55 a 59 anos - nasc. Em 1960 a 1956) 

Master D (60 anos acima - nasc. 1955 e anos anteriores) 



Feminino  

Elite: 23 a 29 anos ou critério técnico (nasc 1992 e anos anteriores) sub 23: 
19 a 22 anos (nasc 1996 a 1993) 

Junior: 17 a 18 anos (nasc. Em 1998 a 1997) 

Juvenil: 15 a 16 anos (nasc. Em 2000 a 1999) 

Infanto-juvenil: 12 a 14 anos (nasc. Em 2003 a 2001) 

Master 30+ (nasc. Em 1985 e anos anteriores) 

 

CATEGORIAS ATLETAS NÃO FEDERADOS 

Open Feminino - idade livre 

Open Masculino - idade livre 

 

 PROGRAMAÇÃO 

 Sábado dia 12 de setembro: 

 Retirada dos numerais: 09:00 às 17:00  

Treinos livres 

O atleta só poderá entrar na pista para treino após a retirada do seu 
número na secretaria do evento, obrigatório o uso de capacete.  

No domingo, a pista não estará liberada para treinos e reconhecimento de 
pista, se o atleta que for pego no percurso será desclassificado. 

09:00 às 12:00 – treinos livres 

14:00 às 17:00 - treinos livres 

Fechamento da pista às 17:00 

 

18h00 – Congresso Técnico  

 

 



 

 

Domingo dia 13 de setembro, retirada de numerais: das 07:00 até as 09:00 
da manhã, os atletas que largam nas 1ª e 2ª baterias devem ficar atentos 
ao seu horário de largada; 

 

8:00 – 1ª Bateria  

Master C1, Master C2, Máster D 

Juvenil Masculino, Infanto Juvenil Masculino  

Master Feminino, Juvenil feminino, Infanto Juvenil Feminino 

 

9:00 – 2ª Bateria  

Sub 30 

Master A1, Master A2, Master B1, Master B2 

 

10:30 – 3ª Bateria  

Junior Masculino, Elite Feminino/Sub 23 Feminino e Junior Feminino 

 

12:00 – 4ª Bateria 

Elite/Sub 23 Masculino 

 

14:00 - largada das categorias Open 

 

Premiação das categorias oficiais se fará após o término da 4ª Bateria e 
das categorias Open, ao termino destas categorias. 

 

 



 

 

PREMIAÇÃO 

Serão premiados os atletas de 1º a 3º lugar, com medalhas personalizadas 
oferecidas pela Federação Paranaense de Ciclismo. 

 

PARTICIPAÇÃO  

Somente será permitida a participação, nas categorias Oficiais de atletas 
que estejam devidamente filiados junto à Federação Paranaense de 
Ciclismo. 
Os Atletas que não forem filiados ou que estiverem em situação irregular 
junto FPC, somente poderão participar das categorias promocionais 
disponíveis. O Atleta deverá consultar a sua situação junto à Federação 
antes de promover a sua inscrição nas categorias oficiais disponíveis 
na prova. 
 

INSCRIÇÕES 

Para todas as categorias até o dia 01/09 R$ 60,00, de 01/09 até 09/09 R$ 
70,00 e somente antecipadas pelo site www.sistime.com.br. 

 

SEGURO DE VIDA 

O seguro é oferecido para todos os atletas inscritos. O Seguro de vida é 
válido desde a largada até a chegada do atleta na competição, tendo 
cobertura para morte ou invalidez. 

 

REALIZAÇÃO 

Clube Maringaense de Ciclismo 

 

SUPERVISÃO 

Federação Paranaense de Ciclismo 

http://www.sistime.com.br.


 

 

APOIO 

Hotel Fazenda Salto Bandeirantes, Bike Show, Santa Rita Saúde, Sucos 
Prats, Prefeitura do Município de Santa Fé, Prefeitura do Município de 
Maringá. 

 

IMPORTANTE 

É de responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para 
assistência e cobertura financeira em caso de acidente. As equipes 
médicas que apoiam o evento, prestarão somente os primeiros socorros e 
encaminhará o acidentado para um hospital mais próximo. Todas 
despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.   

 

REGULAMENTO 

- O atleta somente poderá entrar na pista, para treinos, portando sua 
placa de identificação/numeral, o uso do capacete é obrigatorio. 

- Os números de identificação não poderão ser cortados, alterados ou 
danificados. 

- O abastecimento e assistência técnica serão permitidos somente nos 
locais designados para este fim.  

- Somente entrará na zona de abastecimento-assistência técnica quem 
estiver portando uma identificação, que será distribuída no final do 
Congresso Técnico.   

 - Não é permitida a troca de bicicleta.   

- Reclamações serão aceitas até15 minutos após o resultado final da 
categoria e por escrito.  

- Casos omissos a este regulamento, seguirão o regulamento CBC/UCI, 
  os recursos serão  julgados  pelo  Colégio  de  Comissários. 


