
REGULAMENTO 8º DESAFIO CALANGOS BIKER XCM 

Prepare sua bike e seu corpo para o Desafio do ano. 

Dia 24 de Setembro , a cidade de Vitória da Conquista(BA) será sede do maior evento de Mountain-Bike na 

modalidade Marathon. Garanta sua vaga no 8º Desafio Calangos Biker XCM . 

SOBRE A PROVA- 

O 8º Desafio Calagos Biker XCM acontecerá na cidade de Vitória da Conquista-BA nos dias 23 e 24 de Setembro de 

2017. 

A prova terá os percursos oficial com 80 km, o percurso Pró com 50 km e 0 Light com 30 KM. 

DATA E HORÁRIO- 

– 23/09/2017 – Entrega de kit das 09:00 ás 18:00 hs na Faculdade Fainor 

– 23/09/2017 – Entrega de Kit das 09:00 ás 18:00 hs e Congresso Técnico ás 19:00hs 

– 24/09/2017 – Alinhamento a partir das 7:30hs 

Largada Percurso Oficial – 08:00hs 

Largada Percurso Sport e Light – ás 08:30HS. 

INSCRIÇÕES- 

LOTES PROMOCIONAIS: 

 

Até o dia 31/07/2017 no valor de R$ 100,00 (Cento reais). Sendo 200 Duplas. 

Do dia 01/08/2017 a 31/08/2017 no valor de R$ 110,00 (Cento e Dez reais). Sendo 220 Duplas. 

Do dia 01/09/2017 a 20/09/2017 no valor de R$ 120,00 (Cento e Vinte reais). Sendo 240 Duplas. 

 

As inscrições se dará pelos sites ( www.sistime.com.br ) e ( www.sympla.com.br ) .  As inscrições para todas as 

categorias se encerram no dia 20 de Setembro de 2017 nos SITES.Apois essa Data só diretamente com a 

Organização. 

A participação deste evento implica ao atleta a aceitação total e incondicional a este regulamento. Não serão aceitas 

reclamações posteriores quanto ao teor deste regulamento. 

KIT ATLETA- 

– Camisa de Ciclismo- Infantil, PP, P, M, G, GG e EXG ( Não garantimos tamanhos de Camisas) 

– Skeezy 

– Sacola 

PREMIAÇÃO- 

A solenidade de premiação esta previsto para ás 14:00 hs ou quando completar os pódios com os cinco primeiros 

atletas. 

REGULAMENTO 

 - TIPO DE PROVA:  

Prova de XCM com 3 percursos denominados, Percurso Oficial, Sport e Light com 80, 50 e 30 km. 

 Percurso Oficial:  

Com 80 km para os atletas filiados nas categorias Elite Masculino e Feminino, Sub 30, Máster A1, Máster A2, Máster 

B1, Máster B2, Máster C1 e não filiados das categorias Dupla Pro e Dupla Máster e tem o tempo limite para terminar 

a competição de 6 horas. 

 Percurso Sport: 

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


 Com 50 km para os atletas filiados das categorias Máster C2, Máster D e Máster Feminino e não filiados das 

categorias Juvenil ,Junior, Turismo A, Turismo B, Turismo C, Peso Pesado, Turismo Feminino A, Turismo Feminino 

B,Turismo Feminio-C, Dupla Mista, Dupla Sport e tem o tempo limite para finalizar sua competição de 4 hs. 

 

 

 Percurso Light: 

Com 30 km para os atletas não filiados das categorias Infanto-Juvenil, Juvenil, Iniciante Masculino ( A e B )e Iniciante 

Feminino ( A e B ) e tem o tempo limite para finalizar sua competição de 3 hs. 

*Categorias: Oficiais : 

- ELITE MASCULINA: 19 ANOS ACIMA (NASC. EM 1998 E ANOS ANTERIORES) 80KM  

- SUB 30: 23 Á 29 ANOS (NASC. EM 1994 Á 1998) 80KM 

- MASTER A1: 30 Á 34 ANOS (NASC. EM 1987 Á 1983) 80KM 

- MASTER A2: 35 Á 39 ANOS (NASC. EM 1982 Á 1978) 80KM 

- MASTER B1: 40 Á 44 ANOS (NASC. EM 1977 Á 1973) 80KM 

- MASTER B2: 45 Á 49 ANOS (NASC. EM 1972 Á 1968) 80KM 

- MASTER C1: 50 Á 54 ANOS (NASC. EM 1967 Á 1963) 80KM 

- MASTER C2: 55 Á 59 ANOS (NASC. EM 1962 Á 1958) 50KM 

- MASTER D: 60 ANOS ACIMA (NASC. 1957 E ANOS ANTERIORES) 50KM 

- ELITE FEMININA: 19 ANOS ACIMA (NASC. EM A998 E ANOS ANTERIORES) 80KM 

- FEMININO MASTER 30+ (NASC. EM 1987 E ANOS ANTERIORES) 50KM 

*Não oficiais : 

- INFANTO-JUVENIL – ATÉ 14 ANOS – 30 KM 

- JUVENIL – 15 e 16 anos  50KM 

- JUNIOR – 17 A 18 ANOS 50KM 

- TURISMO A – 19 Á 30 ANOS 50KM 

- TURISMO B – 31 Á 40 ANOS 50KM 

- TURISMO C – 41 ANOS ACIMA 50KM 

- PESO PESADO – 100 KG ACIMA 50KM 

 - INICIANTE MASCULINO A – ATÉ 30 ANOS  30KM 

- INICIANTE MASCULINO B – DE 31 ANOS ACIMA 30KM 

- INICIANTE FEMININO A – ATÉ 30 ANOS  30KM 

- INICIANTE FEMININO B –  DE 31 ANOS ACIMA 

- TURISMO FEMININO A – 19 A 29 ANOS 50KM 

- TURISMO FEMININO B – 31 A 40 ANOS 50KM 

- TURISMO FEMININO C – DE 41 ANOS ACIMA 50KM 



- DUPLA MISTA – ( LIVRE) 50KM 

- DUPLA SPORT (LIVRE) 50KM  

- DUPLO PRÓ (LIVRE) 80KM 

- DUPLA MASTER (SOMA DAS IDADES TEM QUE DAR 80 ANOS ACIMA) 80KM 

 – PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

O evento acontecerá nos dias 23 e 24 de SETEMBRO de 2017 em Vitória da Conquista – BA. Dia 23 – Retirada de kit 

das 9:00 ás 18:00 HS na Faculdade Fainor. Dia 23 – Faculdade Fainor Congresso Técnico: 19 Horas Dia 24 – 

Alinhamento das categorias oficias ás 7:30 hs Largada: 08:00 HS Alinhamento das categorias não oficiais e oficias 

Master D e Feminino Master ás 08:15HS Largada: 08:30hs   

 – PREMIAÇÃO:  

Serão premiados os cinco primeiros atletas de cada categoria com Troféus e todos os atletas receberão medalhas de 

participação. Para as Categorias OFICIAIS terá Premiação em DINHEIRO para os 5 Primeiros. 

5 – RETIRADA DO KIT: 

 Para a retirada do KIT da prova o atleta deverá apresentar um documento com foto. Retirada de KIT por terceiros: 

Outra pessoa poderá retirar o KIT de qualquer atleta, para isso deve apresentar uma cópia do RG do atleta com a 

assinatura. Não haverá por parte da organização entrega de KIT fora da programação informada acima e nem no dia 

da largada da prova. As camisas fazem parte do KIT atleta e ao se inscreverem vcs devem escolher os tamanhos 

disponíveis, não haverá trocas de tamanhos na entrega dos kits. É proibido qualquer tipo de alteração, mutilação ou 

corte na placa de identificação do atleta. No momento da retirada do KIT, o participante responsável ou preposto 

deverá conferir se todos os itens do KIT estão presentes, bem como os tamanhos das camisas, não serão aceitas 

reclamações posteriores. Utilizar a placa de outro atleta é terminantemente proibido e acarretará na imediata 

desclassificação tanto da pessoa que cedeu quanto a que utilizou. Não será permitida em momento algum a troca do 

tamanho de camisa.  

7 – RESPEITO AO MEIO AMBIENTE  

É estritamente proibido jogar lixo no percurso da prova, áreas de descarte de lixo serão disponibilizadas durante o 

trecho da competição e somente nestas áreas os lixos serão descartados, caso algum fiscal do evento tenha 

presenciado a liberação de qualquer lixo por parte do atleta este estará desclassificado.  

8 – DURANTE A COMPETIÇÃO 

 Em todo o percurso da competição estará sinalizado com fitas, placas, bandeiras, marcação de chão, o atleta deve 

seguir a marcação do evento mostrada no Congresso Técnico. Em nenhum momento o atleta deve atrapalhar a 

passagem de outro atleta mais forte, tem que liberar de imediato, caso não esteja numa área segura, assim que 

estiver fazer de imediato. Ao longo do percurso haverá pontos de hidratações espalhados no percurso, nestes 

pontos também estarão presentes fiscais da prova. No caso das DUPLAS, elas devem passar nos pontos de 

fiscalizações juntos, caso contrário é passivo de acumular um tempo de 01 hora a mais em seus tempos. O atleta que 

por algum motivo não completar a da prova, poderá receber a medalha, pois ela é de participação, porém seu nome 

não estará classificado no resultado da prova. Fica extremamente proibido o uso de qualquer recipiente em vidro 

durante o trajeto da competição. Fica proibido o apoio a atleta de moto ou qualquer outro veiculo dentro do 

percurso, esse apoio se dará pela organização do evento e em uma área especifica para as equipes de apoio. É 

extremamente proibido acompanhar de carros e motos qualquer atleta que esteja na competição. A organização 

disponibilizará pontos de hidratação, além de apoio médico e de resgate, porém é de responsabilidade do atleta sua 

hidratação e alimentação, bem como zelar pela sua segurança. Não é permitido pegar vácuo de qualquer veiculo 

motorizado, sob pena de desclassificação do atleta. Todo atleta deverá estar acessível às equipes de filmagem e 

fotografia durante todo o decorrer do percurso, porém usufruir de uma situação de vácuo intencional atrás ou ao 

lado de um veiculo de imprensa é proibido, sob o risco de desclassificação. Em nenhum momento o atleta poderá 

receber ajuda externa de pessoas que não estejam na organização do evento, exceto na zona de apoio das equipes. 

A utilização de fones de ouvidos para rádios, tocadores de música, telefones ou outros é extremamente proibido e o 



atleta que for pego utilizando será automaticamente desclassificado. É permitido ao atleta caminhar durante a prova 

desde que esteja acompanhado de sua bicicleta, seja empurrando ou carregando e de forma segura, sempre ao seu 

lado da pista. É proibido todos os participantes gritar, xingar, agredir verbalmente ou fisicamente, atentar contra o 

pudor,ou ofender de qualquer maneira um outro participante, qualquer pessoa ligada a organização ou mesmo o 

público, estas serão atitudes consideradas antidesportivas e serão passiveis de desclassificação.  

9 – SEGURO  

Pedalar ou participar de competições de Mountain Bike é uma atividade que envolve riscos à saúde e a vida, cada 

participante concorda e tem conhecimento que o percurso será realizado em estradões com relevos bastante 

acidentado, composto de subidas e descidas íngremes, além de curvas acentuadas. A organização do evento não se 

responsabiliza por qualquer problema ou acidente antes ou depois da prova. Para segurar os riscos inerentes de 

participação no evento, desde que o participante esteja devidamente inscrito no evento, é feito um seguro que 

cobre despesas médico hospitalares até um limite e um seguro de vida. Este seguro é do atleta devidamente inscrito, 

a organização do evento não se responsabiliza por nenhum atleta que não esteja inscrito na competição, este seguro 

é pessoal e intransferível e somente o atleta que esta inscrito terá os seus direitos atendidos. A organização não 

assume a responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá para atendimento emergencial aos 

participantes o serviço de ambulância para remoção, o atendimento médico propriamente dito, tanto de 

emergência como de continuidade, será efetuado pela Rede Pública, sob a responsabilidade dessa. O participante ou 

acompanhante poderá decidir por outro sistema de atendimento eximindo a organização e seus patrocinadores de 

qualquer responsabilidade, desde a remoção/Transferência até seu atendimento médico e futuros tratamentos.  

10 – DIREITO DE IMAGEM O 8º DESAFIO CALANGOS BIKER XCM  

Será registrado em vídeo e fotografia pela organização do evento e seus patrocinadores oficiais. Os participantes que 

tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notificar por escrito a organização do evento no 

ato de sua inscrição no evento, caso contrário estarão, automaticamente, autorizando a sua utilização de forma 

inteiramente gratuita, a titulo universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, sem limitação de 

tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida ao autorizador 

qualquer remuneração.  

11 – SEGURANÇA DO PERCURSO 

 A organização do evento colocará em prática uma série de medidas visando a segurança dos participantes e público, 

tais como placas e sinalizações. É extremamente proibido pedalar pela contramão do percurso, sempre seguindo 

pelo seu lado direito da pista, todos os locais da pista considerado perigoso serão sinalizados. Os participantes 

devem atentar – se e respeitar a sinalização e leis de Trânsito e instruções de segurança. É obrigatório aos atletas 

estarem no local da largada com meia hora de antecedência. Por razões de segurança, a organização se reserva o 

direito de encurtar ou cancelar o evento sem qualquer ônus.  

12 – EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS  

É de uso obrigatório pelo atleta o CAPACETE, SAPATILHA, CAMISA DO EVENTO, BERMUDA, LUVA, BICICLETA e 

OCULOS. Fica proibida a troca de bicicleta por qualquer participante. A organização se reserva o direito de vetar 

qualquer outro tipo de bicicleta que não seja a de MOUNTAIN BIKE.  

13 – RESPONSABILIDADE DO ATLETA 

 Ao se inscrever no 8º DESAFIO CALANGOS BIKER XCM o atleta declara; Leu, entendeu e aceitou todas as normas 

contidas neste regulamento. Participa do evento por livre e espontânea vontade, em seu nome e seus sucessores, 

isentam os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento, de toda e qualquer 

responsabilidade sobre quaisquer conseqüências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua 

participação nesta competição, não cabendo qualquer tipo de indenização. Esta ciente de seu estado de saúde e de 

estar capacitado para a participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para esta 

competição, até a data de sua inscrição, e que não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos 

médicos, não usa drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas. Assumem todas as despesas de viagem, 

hospedagem, alimentação, translado seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou 



provenientes da sua participação neste evento, antes, durante ou depois do mesmo. Está ciente que a prova se 

desenrola por vias públicas e particulares abertos ao trânsito normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser 

respeitadas, assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou matérias causadas por sua 

participação neste evento. Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, 

acessórios, capacete etc.) durante toda a prova. Está ciente que a ORGANIZAÇÃO DO EVENTO se reserva o direito 

de, a qualquer momento, rejeitar, a inscrição de um atleta, que as inscrições são individuais, intransferíveis de 

titularidade e ano, e só serão efetivadas após o pagamento. Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa 

qualificada a administrar o tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e 

derivados sanguíneos. Está ciente que a Medalha de participação é um prêmio especial para aqueles que 

participaram devidamente inscritos no evento. Está ciente sobre o tempo limite que deve finalizar sua competição. 

Está ciente que além deste regulamento particular, sua participação está sujeitas as normas impostas 

pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO E UCI. O atleta deverá respeitar o trajeto da prova e não poderá 

recorrer a atalhos. Ao atleta recomenda-se que deva possuir um plano de saúde de cobertura nacional com remoção 

de urgência via aérea e um seguro de vida e acidentes contra terceiros com cobertura para prática de esportes de 

aventura que inclua a modalidade MOUNTAIN BIKE.  

14 – RESGATE 

 O resgate da prova dará apoio a todos os atletas na trilha, no tempo mais breve possível, os atletas quebrados 

devem procurar um dos pontos de hidratação espalhados pela trilha para assim ser resgatado.  

15 - SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO 

 A composição do pódio deve ser em posição de honra e respeito aos demais atletas, público e organizadores do 

evento. É proibida a utilização de cartazes, Banners e outros tipos de publicidades semelhantes e avulsas, bicicleta 

com exceção do campeão da categoria e a presença de crianças no pódio durante a foto oficial, nem o uso de roupas 

casuais e chinelos, o atleta dever estar devidamente uniformizado. 

16 – ZONA DE APOIO  

Durante o transcorrer da prova o atleta só poderá receber apoio (Hidratação,alimentação e apoio mecânico) nos 

locais determinados como zona de apoio ao atleta. O deslocamento até as áreas de zona de apoio do atleta é de 

inteira responsabilidade do interessado, não podendo ser estacionado qualquer veiculo ao longo do percurso, áreas 

para estacionamento serão determinadas pela organização do evento.  

17 – CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos deste regulamento serão julgados pelo colégio de árbitros.  

18 – RECURSOS 

 O atleta que se sentir prejudicado poderá entrar com RECURSO por escrito direcionado ao Diretor de Prova no 

prazo máximo até 10 minutos após a divulgação do resultado. O colégio de árbitros julgará o recurso e dará posição 

do que foi solicitado julgando procedente ou não. As decisões emitidas pelo colégio de árbitros não caberão 

recursos. As questões disciplinares serão encaminhadas ao STJD da CBC. 

MAIS INFORMAÇÕES DO EVENTO 

Escreva: desafiocalangosbiker@gmail.com  rudsonmbrito@hotmail.com  

(77) 991439797 ZAP 

**Em caso de divergência de informações, o que irá prevalecer é o regulamento do evento impresso no dia do 

mesmo. 
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