
 

REGULAMENTO GERAL DO 
 SUPER XCO CANELA DA EMA DE MOUNTAIN BIKE.  

  
1. A CORRIDA 

 
1.1 O SUPER XCO CANELA DA EMA DE MOUNTAIN BIKE é uma prova 
competitiva de curta distância e acontecerá no CT Canela da Ema tendo o 
percurso a distância de 5km,129 de altimetria e 1226 elevação, a entrada fica à 
frente da AVENIDA MANJOLO QUADRA 303 CONJUNTO 8, RECANTO DAS 
EMAS-DF, concentração no mesmo local. 
  
1.2 Existem apenas 06 (seis) categorias entre Masculino e Feminino. Que 
serão divididas no ato de sua inscrição. Elite Masculino, Master A, Master B, 
Open Masculino, Feminino e juvenil. 
 

a) Elite Masculino 18 anos em diante (5voltas = 25km) - 25 vagas 
b) Master Masculino A 18 a 39 anos (4voltas = 20km) - 30 vagas 
c) Master Masculino B 40 anos em diante (4 voltas = 20km) - 30 vagas 
d) Open Masculino 16 anos em diante (3 voltas = 15km) - 40 vagas 
e) Feminino 16 anos em diante (3 voltas = 15km) -10 vagas 
f) Juvenil de 13 a 16 anos (2 voltas = 10km) - 15 vagas 

  
1.2.1 Elite Masculino concorre a premiação em dinheiro, necessário o mínimo 
de 15 atletas inscritos (ver detalhes da premiação no item 9). 
 
1.2.2 O SUPER XCO CANELA da EMA de MTB ocorrerá no dia 13 de 
Dezembro de 2020, com os portões abertos a partir das 06h30min e largada 
prevista para as 08h30min, inscrições no site www.sistime.com.br no valor de 
R$ 60.00 (sessenta reais) com pagamento até o dia 27/11/2020 ou os primeiros 
cem atletas inscritos pagantes e R$80,00 (oitenta reais) a partir de 28/11/2020.  
 

OBS: A data final de inscrição e de pagamento será até o dia 
10/12/2020 (quinta-feira), sendo a última oportunidade, com pagamento 
exclusivo com cartão de crédito, débito ou boleto pelo site da Sistime. 

Não serão feitas inscrições após o dia 10/12/2020. 
 

  
1.3 Haverá pódio até o 5º(QUINTO) colocado com prémio em dinheiro para a 
categoria Elite. TROFÉUS e BRINDES para as demais categorias. (Master A e 
B, open masculino, feminino e Juvenil). 
  
1.4 Haverá medalhas "finisher" para todos os atletas que completarem o 
percurso pedalando. 
 

2. INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS 
  
2.1 O SUPER XCO CANELA de EMA de MTB é indicado para ciclistas 
amadores, entusiasta e profissionais de ambos os sexos que estejam em 
busca de melhorar performance, se desafiar diante de outros atletas e superar 
suas metas e limites. 



 

  
2.2 As inscrições serão realizadas mediante preenchimento de formulário 
online disponível no site www.sistime.com.br até o dia 10/12/2020 (quinta-
feira). O atleta deverá preencher corretamente o formulário com seus dados 
pessoais, devendo se atentar para não cometer erros, especialmente devido ao 
seguro que será realizado. 
  
2.2.1 Após o preenchimento do formulário, o atleta terá opção de pagamento 
via boleto (gerado automaticamente pelo sistema) já incluso no valor da 
inscrição ou cartão de crédito ou débito. 
  
2.2.2 A inscrição somente estará confirmada após o processamento do 
pagamento, seja pelo banco na opção de boleto bancário ou cartão de 
crédito/débito. O atleta receberá e-mail de confirmação da inscrição. 
  
2.3 Em nenhuma hipótese será devolvido o valor de inscrição pago. Na 
eventualidade de o atleta não poder participar do evento em que está inscrito, a 
organização aceitará a transferência da inscrição para outro atleta, desde que 
seja solicitada até 09/12/2020 (quarta-feira). 
  
2.4 Ao se inscrever no SUPER XCO CANELA da EMA de MTB o atleta: 
 

a) Reconhece e assume integralmente os riscos de acidentes que 
podem ocorrer nestes tipos de evento, os quais são significativos e envolvem 
possibilidade de deslocamentos, luxações, fraturas e outras comodidades. 
Apesar de regras específicas, equipamentos e disciplina poderem reduzir os 
perigos inerentes, o atleta reconhece que persiste o risco de sérios danos; 
  

b) Autoriza o uso e divulgação da imagem e voz do atleta, seja por meio 
de fotos, vídeos e entrevistas, para veiculações em rádios, jornais, revistas, 
televisão, internet, redes sociais (Facebook, Instagram, etc.) e demais mídias 
para fins informativos, promocionais ou publicitários, pertinentes aos eventos 
da organização, sem acarretar ônus à organização, patrocinadores ou aos 
próprios meios de veiculação; 
  

c) Autoriza o uso do e-mail do atleta cadastrado no momento da 
inscrição para a utilização de mailing por parte exclusiva da organização; 
  

d) Declara que está em perfeitas condições de saúde para participar de 
um evento com as características do SUPER XCO CANELA da EMA de MTB. 
 
3. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E RECOMENDAÇÕES 
  

3.1 Por ser uma prova com trajetos que circulam em sua maioria por 
estradas de terra é indicado o uso de bicicletas tipo Mountain Bike, com pneus 
apropriados para o terreno. 
  
3.2 O uso do capacete é obrigatório, como item de segurança indispensável 
para todos os atletas de todas as categorias. 
  

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


 

3.3 É recomendável que o atleta utilize óculos e luvas como itens de 
segurança.  
 
3.4 Devido a pandemia, o uso de máscara será obrigatório para todos os 
atletas e para equipe de apoio. O atleta poderá retirar a máscara apenas 
na largada e enquanto estiver competindo. 
  
3.5 O atleta não poderá receber apoio externo no trajeto, somente na área 
destinada ao apoio mecânico e suplementação. 
 

4. IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA 
  
4.1 Todo atleta inscrito receberá um kit que contém: 01 (uma) placa de 
identificação com chip de cronometragem e 02 (dois) fechos (tairapéS) para 
fixação da placa de identificação na Bike.  
  
4.2 A retirada da placa será realizada no dia e no local do evento, na tenda da 
cronometragem/Sistime, obedecendo a ordem de largada por categoria. A 
retirada deve ser feita até 01 hora antes da largada com apresentação de 
documento com foto, podendo ser entregue a terceiros autorizados que 
estiverem com o documento do atleta.  
 
4.3 Não é permitida nenhuma adulteração na placa de identificação, como 
perfurações, customizações ou qualquer outra forma de descaracterização da 
placa de identificação, sob pena de desclassificação do atleta. 
  
4.4 Na hipótese de o ciclista perder a placa de identificação antes da largada 
poderá requerer outra à organização, mediante o pagamento de uma nova taxa 
de inscrição no ato. 
 

5. SEGURO 
  
5.1 Todos os atletas estarão cobertos por seguro durante a prova, desde que 
informem corretamente o nome completo e dados pessoais na ficha de 
inscrição online. A organização não se responsabiliza por informações 
incorretas preenchidas pelo participante no ato da inscrição, estando o 
participante ciente de que um equívoco no preenchimento da ficha de inscrição 
poderá inviabilizar o acionamento do seguro. 
 

6. ALINHAMENTO, VISTORIA E LARGADA 
  
6.1 Por ser uma prova curta, o horário das largadas do SUPER XCO CANELA 
da EMA de MTB começará às 08h00min (Tendo em vista os protocolos de 
distanciamento do COVID, a largada pode ter pequenos atrasos). O uso de 
máscara, antes da largada é obrigatório  
  
6.2 Durante a permanência na arena de concentração, todos os atletas 
deverão estar de máscara, sob risco de desclassificação.  
 



 

6.2.1 Na largada e durante a competição os atletas podem retirar suas 
máscaras. É necessário que volte a utiliza-las ao final da prova, inclusive ao 
receber a premiação no pódio. 
  
6.3 Não será admitida largada posterior. O atleta que decidir pedalar o 
trajeto após a largada será desclassificado e deverá devolver a placa de 
identificação.  
 

7. OS TRAJETOS 
  
7.1 O percurso completo tem a distância de 5km. 
Os trajetos passam por estradas de terra, trilhas, single track , Rock Garden e 
trechos cimentados etc... Devendo o atleta atentar para as leis, bem como as 
regras específicas de cada propriedade, resguardando sempre a boa 
convivência e respeitar a natureza e o meio ambiente. 
  
7.2 A organização poderá alterar o trajeto sem prévio aviso, conforme seus 
próprios critérios, levando em consideração questões de segurança. 
 

8. CLASSIFICAÇÃO 
  
8.1 O critério de classificação das categorias será pela ordem do menor tempo 
de percurso. Subirão ao pódio os 05 (cinco) primeiros atletas de cada 
categoria.  
  

9. CHEGADA E PREMIAÇÃO 
  
9.1 A chegada será realizada com a passagem obrigatória do atleta pelo 
pórtico da cronometragem da Sistime. O atleta que não foi registrado na 
cronometragem estará automaticamente desclassificado. 
  
9.2 Todo ciclista que passar pela cronometragem, que não tenha sido 
desclassificado por qualquer motivo durante a prova, receberá uma medalha de 
FINISHER. 
 
9.3 A premiação em dinheiro se dará da seguinte forma: 
 

• Na categoria Elite masculino (com mínimo de 15 atletas):  
1° colocado Elite = R$ 200,00 + troféu 
2° colocado Elite = R$ 150,00 + troféu  
3° colocado Elite = R$ 100,00 + troféu 
4º colocado Elite = R$ 80,00 + troféu 
5º colocado Elite = R$ 50,00 + troféu 

 
9.3.1 Nas categorias Master A e Master B Masculino, os 05(cinco) primeiros 
colocados receberão como premiação cada: 
 

1° colocado Master A = Brinde + troféu 
2° colocado Master A = Brinde + troféu  
3° colocado Master A = Brinde + troféu 



 

4º colocado Master A = Brinde + troféu 
5º colocado Master A = Brinde + troféu 

 
1° colocado Master B = Brinde + troféu 
2° colocado Master B = Brinde + troféu  
3° colocado Master B = Brinde + troféu 
4º colocado Master B = Brinde + troféu 
5º colocado Master B = Brinde + troféu 

 
9.4 A premiação Open Masculino se dará da seguinte forma: 
 

1° colocado Turismo = Brinde + troféu 
2° colocado Turismo = Brinde + troféu  
3° colocado Turismo = Brinde + troféu 
4º colocado Turismo = Brinde + troféu 
5º colocado Turismo = Brinde + troféu 

 
9.5. A premiação Open Feminino se dará da seguinte forma: 

1° colocado Open = Brinde + troféu 
2° colocado Open = Brinde + troféu  
3° colocado Open = Brinde + troféu 
4º colocado Open = Brinde + troféu 
5º colocado Open = Brinde + troféu 

 
9.5.1ª A premiação Juvenil se dará da seguinte forma 

1° colocado Juvenil = Brinde + troféu 
2° colocado Juvenil = Brinde + troféu  
3° colocado Juvenil = Brinde + troféu 
4º colocado Juvenil = Brinde + troféu 
5º colocado Juvenil = Brinde + troféu 

 
9.6 A decisão da organização é soberana em relação aos dados registrados 
pela cronometragem. Nenhum outro dispositivo utilizado pelo atleta será levado 
em consideração para apuração do seu horário de chegada. Na hipótese de o 
atleta se sentir prejudicado pelo registro realizado pela cronometragem poderá 
apresentar recurso, por meio do e-mail em até 02 (dois) dias após a data do 
evento, mediante pagamento da taxa de R$300,00 (trezentos reais). 
Protocolado o recurso, a empresa Sistime Soluções Esportivas, responsável 
pela cronometragem realizará a revisão das imagens e emitirá laudo 
confirmando ou não a posição do atleta em até 02 (dois) dias. Contra a decisão 
da cronometragem não caberá recurso. 
 

10. CANCELAMENTO DA PROVA 
  
10.1 A organização poderá cancelar a prova por motivos de força maior (morte, 
acidente grave, condições meteorológicas que coloquem em risco os atletas e 
demais envolvidos, ou por ordem das autoridades governamentais em função 
da Covid-19).  
 

11. REGRAS DE CONDUTA DO ATLETA 



 

  
11.1 A organização espera dos atletas atitudes que observem os preceitos 
ético-esportivos: de amizade, respeito ao próximo, consciência ambiental, 
educação e gentileza. Por este motivo, não serão tolerado as atitudes descritas 
a seguir, sob pena de desclassificação imediata do atleta: 
  

a) Jogar lixo nas estradas e trilhas ou áreas públicas; 
b) não obedecer a área de descarte de lixo delimitada pela organização 

(pontos de hidratação); 
c) Desacatar as orientações dos membros da organização; 
d) Ser rude ou grosseiro com os membros da organização ou fiscais de 

prova, moradores e pedestres; 
e) Utilizar condutas antiéticas durante o percurso (como cortar caminho, 

derrubar outro competidor etc.);   
f) Retirar-se com a bicicleta do alinhamento da largada após o registro 

da vistoria.       
 
11.2 É obrigação do atleta, ainda: 
  

a) Informar a organização na hipótese de desistência e resgate 
particular, por meio do telefone de contato que consta neste regulamento; 

b) Tomar todos os cuidados com seus objetos pessoais, reconhecendo 
que a organização não se responsabiliza por objetos de atletas esquecidos 
e/ou deixados sob a responsabilidade dos staffs ou qualquer outra pessoa 
relacionada ao evento; 

c) Em caso de acidentes, estar ciente que a obrigação e 
responsabilidade da prova limitam-se aos primeiros socorros prestados e o 
encaminhamento do acidentado ao hospital mais próximo. A partir deste 
momento encerra-se a responsabilidade da organização, devendo o atleta 
solicitar apoio particular de amigos e familiares, assumindo quaisquer outras 
despesas. 

d) Avisar a organização caso aja suspeitas de sintomas da Covid-19. 
  
11.3 O não atendimento das regras de conduta poderá ocasionar a 
desclassificação do atleta. 
 

12. TERMO DE RESPONSABILIDADE  
  
16.1 Todo atleta inscrito aceita os termos deste Regulamento, o que é 
realizado no ato do preenchimento do formulário de inscrição. 
 
Maiores informação e/ou dúvidas, ligar para: 

Manoel Tonhá – (61) 983489496 

Carcará Eventos esportivos. 

@carcaráeventos 

  


