
 

XCO 2019 
 

SOBRE A PROVA 

Dia 09/09/2019 é o dia da 3ª Edição XCO JCBIKES. A largada e a chegada serão no Parque da 

Cidade, Brasília DF. Neste local será instalada a estrutura para a realização do evento e recepção de 

atletas, suas equipes, seus apoios e convidados.   

A prova é uma competição de resistência e habilidade de Mountain Bike (em uma única etapa). 

Nesta edição, o trajeto será de aproximadamente 4 km. O percurso conta com vários obstáculos 

dentre eles: Cotovelos nas curvas, descidas em escadas e muita emoção e adrenalina, fazendo dessa 

prova uma das mais distintas do DF e entorno neste segmento. 

DATA E HORÁRIO 

• Dia 08/09/2019 – Etapa Única 

• Largada a parti das 9:30 

• Serão duas ou três baterias  

LARGADAS 

1º BATERIA 

• MASTER A: 30 A 39 ANOS  

• MASTER B: 40 A 49 ANOS  

• MASTER C: 50 A 59 ANOS 

• MASTER D: 60 ANOS ACIMA  

• FEMININO AMADOR  

2º BATERIA 

• SUPER ELITE: Atletas elite e atletas até 23 anos 

• SUB-30: 23 A 29 ANOS  

• JUNIOR: 17 A 18 ANOS  

• JUVENIL: 15 A 16 ANOS 

• PARADESPORTISTA: Atletas com alguma deficiência física ou motora comprovada    

• INFANTO: 12 A 14 ANOS 

• ELITE FEMININA  

 

 

Observação: Para todas as categorias a quantidade de voltas ainda será definida pela 

organização do evento. 

 

 

 

INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas somente pelo site www.sistime.com.br 

 O valor é: 

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


R$100,00 

 

P.S: Ao fazer a inscrição, o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado física e 

psicologicamente para a prova. Compromete-se a respeitar as normas da prova e o meio ambiente ao 

longo do percurso. 

P.S.2: Os atletas da categoria Paradesportista (Para-atleta) não pagarão para competir. O atleta 

poderá competir com qualquer tipo de deficiência. SERÁ OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO 

DO DOCUMENTO QUE COMPROVE A DEFICIÊNCIA.  Dúvidas entre em contato com os 

organizadores através do telefone: (61) 3375-2176. 

KIT ATLETA 

 

O kit conterá: camiseta, garrafa, meia, gel etc... 

Os 300 primeiros atletas pagantes terão direito de retirar os kits de participação. Os kits serão 

entregues na cidade de Ceilândia/DF na loja JC Bikes, localizada QNP 13 CJ A Lote 12 Setor P 

Norte. 

Esclarecendo que os kits serão entregues somente no dia 07/09/2019, das 9h até 16h, salientamos 

que é indispensável a entrega de 1kg de alimento não perecível no ato da retirada dos kits 

(exceto sal). 

Os atletas devem estar com documento de identidade, ficha de participação devidamente carimbada 

e assinada por pessoa responsável. 

 

PREMIAÇÃO 

 

Serão premiados do 1º ao 5º colocados de cada categoria.  

 

Com troféus, medalhas e prêmios diversos. 

 

Será entregue a premiação após o termino da prova as 14h. 

Serão premiados do 1º ao 5º colocados de cada categoria. 

 

 

 

REGULAMENTO 

 

Leia o REGULAMENTO DA PROVA na íntegra, assim você ficará por dentro de todos os detalhes 

do evento. 

P.S: Leia na íntegra as informações sobre as categorias no regulamento da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA 

Escreva: e.jcbikes@gmail.com 

Telefone: (61) 3375-2176 

**Em caso de divergência de informações, o que irá prevalecer é o regulamento do evento impresso 

no dia do mesmo. 

OBS: PROVA FISCALIZADA PELA FMCDF. 

http://sistime.com.br/eventos/wp-content/uploads/2017/02/70-km-2017.pdf

