
 

REGULAMENTO  

5º DESAFIO CALANGOS BIKER-2016 
 
 
 
 
 

1) Tipo de Prova 
 
 
Um Circuto XCO, Cross Country  de aproximadamente 6 km,realizado em  voltas de 
acordo a cada Categoria( Categorias Profissionais) e (categorias não Profissionais ), 
totalmente sinalizado.  
  
.  

2) Participantes : Atletas acima de 10 anos. 
 
Categorias: 
 

 Não Proficionais: 

 Juvenil- Até  16 anos. 

 Sênio– 50 anos acima  

 Iniciantes– A – 19 a 30 anos ( Turismo -A)  

 Iniciantes –B – 31 a 40 anos (Turismo –B) 

 Iniciantes-C – Acima de 41 anos ( Turismo –C) 

 Peso Pesados (Livre Acima de 100kg) 

  Iniciante Feminino: ( Livre )  

 Sênio – Acima de 46 anos 

 Proficionais: 

 Junior – 17 a 18 anos 

 Elite Masculina- ( Livre) 

 Elite Feminina- ( Livre) 

 Sub-23 – 19 a 22 anos 

 Sub-30 – 23 a 29 anos 

 Máster A – 30 a 34 anos  

 Máster-B – 35 a 39  anos  

 Máster-C – 40 a 45 anos 
 

3) Constituição da Prova Principal 
 
A prova será disputada:Em um Circuito XCO ( 19 de Junho 2016) na cidade de Vitória da 
Conquista-BA ,no NOVO CIRCUITO DO MIRA FLORES e a realização é do Grupo 
Calangos Biker. 
 
 Largada às 9:00 horas 
 
 



 

4) Apoio 
 

A Organização indicará no Programa de Prova  entregue junto com o kit dos atletas, os 
pontos oficiais de apoio, onde será permitida a manutenção técnica. É proibido qualquer 
tipo de apoio, que não seja o indicado pela organização, fora dos pontos oficiais, sob 
pena de desclassificação do biker infrator. 
 

5) Resultados 
 
Os resultados finais serão divulgados para todas as categorias até 1 hora após o 
encerramento oficial da prova.  
 

6) Entrega dos Kits dos Atletas, Programa de Prova e 
Mapas de Apoio.  
O kit de prova poderá ser retirado 2 dia antes do inicio da Prova  a partir das 15hs no 
local a definir pela ORGANIZAÇÂO  ou até uma hora antes da largada. Para recebê-lo, 
os bikers deverão apresentar o recibo de inscrição (ou documento de identidade) 
ATENÇÃO: Os atletas que caso seja feita sua inscrição via fax (ver o procedimento na 
ficha de inscrição) deverão OBRIGATORIAMENTE apresentar a ficha de inscrição 
ASSINADA e o COMPROVANTE de DEPÓSITO ORIGINAL. 
 

7) Premiação  
PREMIAÇÃO DE 30MIL REAIS!! 
Medalha para todos os  atletas que completarem a prova ; 
Troféu  para os 05 primeiros colocados de Todas as categorias;  
Premiação em dinheiro para os 05 primeiros colocados nas Categorias 
PROFISSIONAIS  abaixo: 
Brindes para para os 05 primeiros colocados de Todas as categorias. 
OBS:O valor da Premiação em dinheiro será divulgada posteriormente pela 
ORGANIZAÇÂO em ate 20dd antes da Prova . 
 

Categoria 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL 

Elite Masc.       

Sub-30       

Sub-23       

Máster – A       

Máster – B       

Máster – C       

Elite Fem.       

       

       

       

       

       

       

       

 



 
 
 

 

8) Obrigações / Responsabilidades 
 

É obrigação de cada participante: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir 
antes , durante e após  a competição.  
 
Zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela preservação da natureza. 
 
 

9) Penalização com Desclassificação  
 

- Pedalar sem capacete durante a prova 
- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição 
- Manobras desleais contra outro biker 
- Trocar de bicicleta ou biker 
- Ser acompanhado e beneficiado por terceiros ao longo do percurso 
- Dar manutenção fora dos pontos oficiais de apoio 
- Corta caminho (não passar pelo trajeto demarcado) 
- Pegar carona durante a prova 
- Largar fora da área (pelotão) de sua categoria  
- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação) 
Casos omissos serão julgados pela Comissão Diretora da prova. 
- Desacatar qualquer autoridade do evento tais como: fiscais, árbitros, 
comissários, diretores de prova. 

10) Publicidade 
 

O 5º-DESAFIO CALANGOS BIKE  será registrado em vídeo e fotografia pela 
Organização para aproveitamento publicitário. Os participantes que tiverem alguma 
restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notificá-la em sua ficha de inscrição. 
Caso contrário, estarão automaticamente autorizando o seu uso em qualquer tempo, 
independente de compensação financeira. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
INSCRIÇÕES: 
 

-Limite de 200 Atletas 
Inscrições com direito a Camisa de Ciclismo 
Tamanhos: P,M,G,GG e EXG 
OBS: OS TAMANHOS SÃO LIMITADOS,NÃO 
GARANTIMOS O TAMANHO ESCOLHIDO NO DIA 
DA RETIRADA DO KIT DO ATLETA. 
 
- Período Especial (Solo  XCO):De 01 ao dia 30 de Abril de 2016 = R$ 100,00  
- Período Especial (Solo XCO): De 01 ao dia 31 de Maio de 2016 = R$ 140,00 
- Período Regular (Solo  XCO): de 01 ao dia 12 de Junho 2016 = R$ 160,00 
 

Não Haverá inscrições no dia do Evento 
INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
https://www.facebook.com/groups/487291624696370/  –  WWW.SISTIME.COM.BR 
  
 
 

https://www.facebook.com/groups/487291624696370/
http://www.sistime.com.br/

