
APRESENTAÇÃO 

1º Circuito XCO de MTB na Ilha de Boipeba dia 05 de agosto. 

É adrenalina que fala? Pois é adrenalina e muita diversão que estará aguardando os 

participantes do 1º campeonato de XCO 2019 na Ilha de Boipeba. A ilha de Boipeba  

emprestará suas trilhas e praias iradas e com muitas belezas e aventuras para essa etapa 

de 2019. 

O evento trata-se de uma competição de resistência e habilidades em Mountain Bike 

realizada em uma única etapa. A prova será realidada em trilhas (single track) dentro da 

ilha de boipeba com percurso já definido de 7km. O percurso inclui estradas de areia e 

terra com pequenos obstáculos. A largada e chagada será na bela e charmosa praça de 

boipeba, onde estaram instaladas as estruturas necessárias para realização do evento e 

recepção dos atletas, de suas equipes, e seus sistemas de apoio e convidados. 

   Regulamento 

 
Data: 25/08/2019  

Percursos: Circuito Cueira XCO (7km) 

 Local: Ilha de Velha boipeba Cairu - Bahia 

Horário da Concentração: 7h30min Largada: 9h 

 

INSCRIÇOES 

De  03/05/2019  a  20/08/2019,  disponíveis  pelo  site  www.sistime.com.br  
ou  na  loja *DanTour Quadriciclos na ilha de Boipeba ponto dos quadriciclos na Tiririca. 

 

Valor: 

R$60,00 (sessenta reais) 

 

Importante 

* Não serão permitidas inscrições no dia do evento. VAGAS LIMITADAS!   

www.sistime.com.br


*  Os 100 primeiros inscritos receberão o  kit  da  prova  contendo:  camiseta   
exclusiva do evento, garrafinha, sacola.    

*  Todos os participantes receberão medalha de participação 

* Ao longo do percurso teremos ponto de hidratação com agua e coca-cola. 

* Na chegada dos atletas após a prova seviremos agua e frutas aos atletas. 

 

 

CATEGORIAS 

ELITE MASCULINO 

Idade: Livre 

Precurso: 5 voltas no circuito 

Premiação:  

1º lugar - R$300,00 + Troféu 

2º lugar - R$1500,00 + Troféu 

3º lugar - R$100,00 + Trofeu 

 

ELITE FEMININA 

Idade: Livre 

Percurso: 3 voltas no circuito 

Premiação: 

1º lugar - R$200,00 + Troféu 

2º lugar - R$100,00 + Trofeu 

3º lugar - R$75,00 + Trofeu 

 

JUVENIL 

Idade: de 15 a 18 anos 

Percurso: 2 voltas no circuito 



Premiação:  

1º lugar - R$100,00 + Troféu 

2º Lugar - R$75,00 + Troféu 

3º Lugar - R$50,00 + Troféu 

 

SUB 23/30 

Idade: de 19 a 29 anos 

Percurso: 3 voltas no circuito 

Premiação: 

1º lugar - R$100,00 + Trofeu 

2º lugar - R$75,00 + Troféu 

3º lugar - R$50,00 + Troféu 

 

MASTER A/B 

Idade: de 30 a 49 anos 

Percurso: 3 voltas no circuito 

Premiação 

1º Lugar - R$150,00 + troféu 

2º Lugar - R$100,00 + trofeu 

3º Lugar - R$75,00 + troféu 

 

MASTER C 

Idade: Acima de 50 anos  

Percurso: 2 voltas no circuito 

Premiação 

1º Lugar - troféu 



2º Lugar - troféu 

3º Lugar - troféu 

 

TURISMO MASCULINO 

Idade: Livre 

Percurso: 1 volta 

Premiação: 

1º Lugar - troféu 

2º Lugar - troféu 

3º Lugar - troféu 

 

TURISMO FEMININO 

Idade: Livre 

Percurso: 1 volta 

Premiação: 

1º Lugar - troféu 

2º Lugar - troféu 

3º Lugar - troféu 

 

RETIRADA DO KIT DA PROVA (placa de identificação, sacola, garrafa e camiseta) 

A entrega será no dia 24/08 na praça Santo Antônio em Boipeba.  É  permitido  que  
um  dos  atletas  retire  os  kits  da  prova  de  colegas  do  grupo  desde  
que esteja com os dados cadastrais de cada atleta.  Para os atletas residentes em outras 
cidades e que não conseguirem retirar o kit da prova no dia 05/07, é permitido fazer a 
retirada no dia 6 de Julho, no stand da organização com até uma hora de antecedência do 
horário da largada.    

 

PATROCINADORES E PARCEIROS 



O evento prevê espaços para divulgação de produtos e montagem de estruturas no 
espaço dedicado a largada e chegada dos atletas. O uso da imagem: Os integrantes das 
equipes e acompanhantes aceitam serem divulgados através  de  fotos,  filmes  e  
entrevistas  em  veiculações  em  rádios,  revistas,  televisão  e demais mídias 
para fins informativos, promocionais ou publicitários pertinentes a DanTour e Secretaria 
de Turismo de Cairu - BA, sem acarretar ônus ao organizador, patrocinadores ou aos 
próprios meios de  veiculação.  Filmes  e  fotografias  relativos  à  prova  têm  
o  direito  reservado  aos organizadores.  Qualquer  forma  de  divulgação  ou  
interesse  em  destinar  um  profissional para  a  cobertura  do  evento  estará  
sujeita  à  aprovação  dos  organizadores  da  prova  por escrito. 

 

DA ORGANIZAÇÃO 

O organizador compromete-se a utilizar equipamentos de excelente qualidade, bem como 
pessoal treinado para  conduzir as atividades com segurança. Os riscos de acidentes nas 
atividades  envolvidas  nesta  competição,  porém  são  significativos:  
possibilidades  de,  deslocamentos,  luxações,  fraturas,  mordidas  e  picadas  
de animais, e acidentes graves.  

 

CRONOMETAGEM 

A cronometragem dos atletas que resulta na classificação é realizada pela equipe 
DanTour. 

 

EQUIPAMENTOS 

Apesar  de  regras  especificas,  equipamentos  e  disciplina  poderem  reduzir  
os  perigos inerentes, o risco de sérios danos existe; e cada inscrito é responsável por sua 
bicicleta e equipamentos,  a  organização  não  se  responsabiliza  por  roubo  
ou  perda  dos  mesmos durante o percurso da prova nem em suas estruturas de 
largada e chegada do evento. É obrigatorio o uso do capacete na prova.   

 

DANOS 

O participante devidamente inscrito isenta e desobriga a organização e seus funcionários 
sob qualquer vínculo, autoridades, entidades patrocinadoras, anunciantes, voluntários e 
se aplicável, com respeito a qualquer dano e ou acidente que possa vir a sofrer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


