
 

 
 

REGULAMENTO DO 

GP MOUNTAIN BIKE PLANURA 2019 
 

O GP MOUNTIAN BIKE PLANURA 2019, Terá sua edição dia 22 de Setembro de 
2019. Contando com um percurso de até 6 km cada volta. A largada e a chegada 
será no local determinado e identificado pela organização próximo ao lago de 
Furnas, localizada no cidade de PLANURA-MG, onde estará instalada a estrutura 
para a realização do evento e recepção dos atletas, equipes, apoio e convidados 
para largada. 

 

PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM 
 
A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem 
alguma restrição ao uso de sua imagem “individual” deverão fazê-la por escrito 
antes da prova. Caso contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas 
para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer compensação 
financeira. 

 

DATA E HORÁRIO 
A realização da prova está confirmada para o dia 22/09/2019. A partir das 08:00 
Horas. 

Será informado o inicio das provas de cada categoria no local de largada com 
15 minutos de antecedência. 

 

DOMINGO – 22 DE SETEMBRO (dia da prova) 
 
A partir das 6:00 – Café da manhã para os ciclistas. 
As placas serão entregues no mesmo local, barracão 2 (dois) do clube CREP, Vila 
de Furnas Planura MG. 

 

INICIO DAS PROVAS. 
Importante: 
somente poderão entrar na pista para reconhecimento, atletas que estiverem 
com as placas de numeração e equipamentos de segurança. 

 

A largada poderá ser adiada caso a Organização da prova assim decida, sem 
qualquer ônus para a realização do evento ou para a organização. 

 

INSCRIÇÕES 
As inscrições poderão ser feitas através do site http://sbrsports.com.br. 
Os valores de inscrições serão: 



CATEGORIA ELITE...................................R$ 53,50 (1º LOTE) R$ 63,50 (2º LOTE) 
MASTER..............................R$43,50 (1º LOTE) R$ 53,50 (2º LOTE) 
SUB 40.................................R$43,50 (1º LOTE) R$ 53,50 (2º LOTE)  
SUB 30.................................R$43,50 (1º LOTE) R$ 53,50 (2º LOTE)  
JUNIOR................................R$43,50 (1º LOTE) R$ 53,50 (2º LOTE)  
FEMININO............................R$43,50 (1º LOTE)R$ 53,50 (2º LOTE)  
TURISMO mas/fem..............R$30,00 (1º LOTE) R$ 40,00 (2º LOTE)  

 
O número de participantes será limitado conforme entendimento dos 
organizadores, visando à perfeita decorrência da prova e sua segurança.. Menores 
de 18 anos poderão participar da competição com presença dos pais ou 
responsável legal (comprovado por documento) no local de competição ou com 
declaração assinada pelos os mesmo. 

 
No ato da inscrição o atleta preencherá ficha de inscrição composta por termo de 
inscrição e ficha de participação, caso o não preenchimento online pode ser 
preenchido no dia da prova, sendo que, o termo com ficha de inscrição ficará com 
a organização. 

 

– É de responsabilidade dos participantes apresentarem–se ao evento com 
materiais próprios, bem como sua manutenção durante a prova, isentando a 
ORGANIZAÇÃO de qualquer prejuízo que possa ocorrer durante a competição. 

 
 

ENTREGA DAS PLACAS 
 

Terão direito a retirar placa o atleta por ordem de chegada no local de entrega das 
mesma mediante a confirmação do pagamento da devida taxa conforme categoria 
no site http://sbrsports.com.br junto ao pessoal da organização no dia 22/09/2019 a 
partir das 06:00 horas. 

 
A retirada da placas deverá ser realizada pelo próprio atleta. 

 

IMPORTANTE 
Ao fazer a inscrição o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado física e 
psicologicamente para a prova e não ter nenhum impedimento médico à sua 
participação na mesma. 

 

O mesmo compromete-se a respeitar as normas da prova, respeitar o meio ambiente 
ao longo do percurso e outros atletas e aceita incondicionalmente todas as clausulas 
deste regulamento 

 

CATEGORIAS: 
Os atletas poderão enquadra-se, nas seguintes categorias: 

 

ELITE, MASTER, SUB 40, SUB 30, JUNIOR, FEMININO, TURISMO MASCULINO 
E TURISMO FEMININO 

 
 
MASTER – ACIMA DE 40 ANOS, SUB 40 – DE 30 A 39 ANOS, SUB 30 – DE 20 A 29 ANOS, JUNIOR 
– ATÉ 19 ANOS. 
 
 
OBS: O ATLETA DEVERÁ SE INSCREVER NA FAIXA ETÁRIA CORRESPONDENTE À IDADE QUE 
O MESMO TERÁ NO ANO VIGENTE DA PROVA. A IDADE COMPLETA EM 31/12/19 É A DATA 
BASE PARA O CÁLCULO DE SUA IDADE.



Atenção: Categorias com número inferior a 5 inscritos serão remanejadas para 
categoria acima ou abaixo (em conformidade com nível dos ciclistas). 

 
Obs.: E proibido a participação do mesmo atleta em mais de uma categoria. 

 

CLASSIFICAÇÃO 
 

A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada, sendo respeitada  
a ordem de chegada dos mesmos dentro de sua categoria e desde que não haja 
recurso movido contra ele ou, havendo recurso, este já tenha sido julgado e 
indeferido. 

 
A prova terá acompanhamento dos organizadores do evento. A classificação oficial 
será apresentada somente após a chegada de pelo menos metade dos participantes 
da prova e de serem levados em consideração possíveis recursos movidos por atletas 
e observadores oficiais ou fiscais de prova. 

 

IMPORTANTE 
 
Qualquer classificação somente será validada caso o atleta complete o percurso com 
a bike lacrada, e caso ele não incorra em nenhuma das situações previstas no item 
Desclassificação, descrita logo abaixo deste item. 

 

DESCLASSIFICAÇÃO 
 

Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que: Apresentar-se à competição 
sobre efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal; 

 

For flagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga; 
 
Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles o presidente 
da competição, seus apoios, fiscais e colabores; 

 

Desrespeitar outro atleta, o público, ou a qualquer componente da equipe de socorro 
ou staff do evento. 

 
Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova; Não utilizar os equipamentos 
de segurança obrigatórios durante todo o percurso da prova; Utilizar, durante a prova 
de qualquer recurso externo ou para percorrer o percurso, entre eles carros e motos, 
entre outros. 

 
Receber apoio mecânico de terceiros ou de sua equipe fora do ponto de apoio de 
equipe; Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para 
completá-la; 

 
Completar a prova em bike diferente da que iniciou a prova. Usar, em qualquer parte 
do percurso, uma bike diferente da que iniciou a prova, mesmo que completando a 
prova com a bike da largada; 

 

PERCURSO 



A prova será no formato CIRCUITO MISTO COM XCO. A largada e a chegada será 
no local determinado e identificado pela organização próximo ao lago de Furnas, 
localizada no cidade de PLANURA-MG 
O percurso terá até 6,00 km cada volta, 
total de voltas: 
ELITE 6 voltas; MASTER 4 voltas; SUB 40 4 voltas; SUB 30 4 voltas; JUNIOR 4 
voltas; FEMININO 3 voltas e TURISMO MAS/FEM 3 voltas. 

 
O percurso da prova serão marcados em seus pontos críticos, com marcas de cal no 
chão, faixas zebradas, indicando caminho a ser percorrido, minimizando assim o risco 
de atletas perdidos. 

 

Organização manterá uma ambulância em pontos estratégicos ao longo do percurso 
como a equipe oficial de socorro. 

 

O atleta poderá contar com 01 ponto de APOIO (Água) distribuído ao longo do 
percurso, que será estabelecido e identificado pelos organizadores. 

 

A segurança e a integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, 
sendo que os organizadores, patrocinadores, apoios ou a equipe da prova em 
nenhuma circunstância poderão ser responsabilizados por acidentes ou outras 
ocorrências, ficando a responsabilidade dos mesmos limitados à solicitação da 
participação dos serviços de socorro público do município no dia do evento. 

 
Caso a Organização do evento perceba que um atleta não atende as condições 
físicas ou de saúde necessárias para a participação no evento, esta poderá a 
qualquer momento solicitar ao atleta que este se retire da prova, o que implicará na 
sua desclassificação, sem qualquer ônus para a organização ou para o evento. 

 

PREMIAÇÃO 
 
As categorias Elite e Open, terão premiação em dinheiro ate terceiro colocado e troféu  

até o quinto colocado e medalha até o decimo colocado. A categoria TURISMO terá 

premiação em dinheiro até terceiro lugar e troféu até o quinto colocado e medalha até o 

decimo colocado conforme segue quadro abaixo: 
 

Colocação ELITE MASTER SUB 40 
 

SUB 30 
 

JUNIOR 
 

FEMININO TURISMO 
MAS/FEM 

1º colocado R$1.000,00/ 

Troféu 

R$320,00+ 

Troféu 

R$320,00+ 

Troféu 

R$320,00+ 

Troféu 

R$320,00+ 

Troféu 

R$320,00+ 

Troféu 

Troféu 

2º colocado R$500,00 / 

Troféu 

R$210,00+ 

Troféu 

R$210,00+ 

Troféu 

R$210,00+ 

Troféu 

R$210,00+ 

Troféu 

R$210,00+ 

Troféu 

Troféu 

3º colocado R$300,00 / 
Troféu 

R$110,00+ 
Troféu 

R$110,00+ 
Troféu 

R$110,00+ 
Troféu 

R$110,00+ 
Troféu 

R$110,00+ 
Troféu 

Troféu 

4º colocado Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu 

5º colocado Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu 

6º colocado Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha 

7º colocado Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha 

8º colocado Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha 

9º colocado Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha 

10ºcolocado Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha 

Todos os participantes inscrito receberá medalhada por participação. 



Toda   premiação   em   dinheiro,   medalhas   e troféu  será PATROCINADO pela 

SECRETARIA   MUNICIPAL   DE  CULTURA  TURISMO ESPORTE E LAZER DE 

Planura MG. 
 
 
 
 
 

FORMA DE PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO. 
 

Será efetuada a entrega simbólica de um cheque correspondente a colocação que se 

enquadra o ciclista dentro do quadro de premiação informado acima. O valor estará 

disponível no ato da premiação. 

Para a solenidade de premiação o atleta deverá estar com uniforme de ciclismo. O atleta 

que estiver sem camisa ou camisa fora dos padrões da prova, não será premiado e 

perderá o prêmio. O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá o 

prêmio, que será repassado para o próximo melhor classificado na categoria. 

 

 

RECURSOS 
 

Só serão aceitos recursos por escrito, entregues na Secretaria Oficial da  
Organização, durante o transcorrer da prova ou até 10 min após a chegada do 
interessado. Recursos contra o resultado, até 10 min após sua divulgação preliminar. 
Só serão julgados os recursos por escrito e acompanhados de um depósito no valor 
de R$ 200,00 (duzentos reais) que serão devolvidos caso o recurso seja julgado 
procedente. 

 

FINALIZAÇÃO 
 

A prova será finalizada com a entrega das premiações prevista, sendo que ser levado 
em consideração possíveis atraso no inicio que será repassado para o final. 

 
IMPORTANTE: Este Regulamento poderá sofrer alterações até a data de sua 
publicação impressa antes da prova. Em caso de dúvida, prevalece a edição 
impressa e disponível na secretaria no dia do evento. Os Organizadores poderão 
suspender o evento por questões de segurança pública, fatores climáticos, 
vandalismo e/ou motivos de força maior sem que caiba qualquer tipo de 
indenização sobre os mesmos ficando a cargo dos organizadores escolher outra 
data. Casos omissos serão julgados pelos Comissários. 

 
 

Planura, 10 de Julho de 2019 

Realização: 
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