REGULAMENTO

DATA E LOCAL DA PROVA
•
•
•

13 de junho de 2021, em Planaltina-GO
Local: Eco Vila da lagoa
Localização https://goo.gl/maps/3GUL6YA3tKaKHKKXA

ORGANIZAÇÃO
•
•

Grife do atleta
Contato – 61 9 9426-3889

INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas no site do Sistime http://www.sistime.com.br

Mountain-bike XCO – limite de inscritos 100 atletas

•
•
•

O valor da inscrição
R$ 100,00 – kit simples ( Sacola + garrafa + Placa + chip)
R$ 150,00 – kit simples ( Sacola + camisa de ciclismo + garrafa + Placa + chip)

Corrida a pé - limite de inscritos 100 atletas
•

R$ 80,00 – kit simples ( Sacola + garrafa + Placa + chip)

•

R$ 110,00 – kit simples ( Sacola + camisa + numero de peito + chip)

•

Em hipótese alguma haverá inscrição depois da data de encerramento e nem no local
do evento.
O valor das inscrições só será devolvido em casos julgados procedentes pela
organização.
Só será permitida a participação de menores de idade com a autorização dos pais ou
responsável. (A DECLARAÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO DIA DO EVENTO NO ATO DA
RETIRADA DO NUMERAL).
O atleta deverá apresentar um documento de identidade original ou autenticado por
ocasião da retirada da placa.

•
•
•

Desistência ou substituição do participante

6.1
•

•

Em caso de substituição do participante comunicada ao organizador até as 22hs do dia
10 de junho de 2021. O participante terá a opção de transferir sua inscrição a outro
interessado, e neste caso, ambos deverão entrar em contato com os organizadores
para que sejam tomadas as providências necessárias à substituição.
Em caso de desistência o valor da inscrição só será devolvido em casos julgados
procedentes pela organização, ressarcindo o participante com 70% do valor pago.

PROGRAMAÇÃO DA PROVA

Entrega de kits
A entrega de KIT ATLETA será realizada na loja GRIFE DO ATLETA em Taguatinga Sul - DF.
Nos dias 11 e 12/06 de Junho. O horário ainda será divulgado. No dia do evento não haverá
entrega de kits, somente numerais e chips.
•

A organização pede a atenção dos atletas aos horários estabelecidos, que serão
cumpridos rigorosamente.

Domingo, 13 de Junho de 2021:

8.1

Mountain-bike xco
•
•
•
•
•
•
•

7hs – início da entrega de numerais e chips.
8h30 – Início da concentração.
9h00 – Alinhamento dos atletas das categorias da primeira bateria (Máster D, Máster E,
Feminino, Feminino Máster, Juvenil, Veterano, Turismo A e Turismo B).
9h15 – Largada da primeira bateria.
11:00 – Alinhamento dos atletas das categorias da segunda bateria (Elite Masculino,
Sub 23, Junior, Elite Feminino, Sub 30, Máster A, Máster B e Máster C).
11h15 – Largada da segunda bateria.
13h30 – Divulgação dos resultados e premiação de todas as categorias.

LARGADA MOUNTAIN-BIKE
•
•
•
•

•

A largada será dividida em duas baterias sendo: Primeira bateria (máster D, Máster E,
Feminino, Feminino Master, Juvenil, Veterano Estreante A e Estreante B )
Segunda bateria (Elite Masculino, Sub 23, Junior, Elite Feminino, Sub 30, Máster A,
Máster B e máster C)
As largadas serão por categoria com diferença de um minuto.
Caso a largada seja queimada por algum atleta, a Direção de Prova poderá optar por
abortá-la e fazê-la novamente. Caso, mesmo com a infração, a largada seja
considerada válida, o atleta que queimar a largada será punido com uma parada de 3
(três) minutos no posto de cronometragem da prova.
O alinhamento do atleta na sua largada será por categoria, conforme orientação da
organização.

Corrida a pé
14h00
15h00
15h15
16h00

–
–
–
–

Início da concentração e entrega de números e chips
Alinhamento.
Largada
Divulgação dos resultados e premiação de todas as categorias.

PERCURSO MOUNTAIN-BIKE
•
•
•
•

A provas será disputadas no formato XC Cross Country , com o número de voltas
variando conforme a categoria de inscrição do atleta.
Os percursos serão mistos feitos por trilhas, estradas de terra, com obstáculos artificiais
e naturais como subidas, descidas e outros que o atleta deverá superá-los sem apoio
externo.
Os percursos serão totalmente demarcados com fitas, placas de indicação, marcas no
chão (cal). Haverá também fiscais espalhados por pontos de mais dúvidas.
Os percursos especificados podem sofrer alterações de quilometragem e local.
Eventuais alterações serão comunicadas no dia do evento na concentração da largada.

CATEGORIAS MOUNTAIN – BIKE
CATEGORIAS
JÚNIOR
SUB 23
SUB 30
MÁSTER A
MÁSTER B

Faixa etária

Nº de Voltas

17 a 18 anos
19 a 22 anos
23 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos

5
5
5
5
5

MÁSTER C
MÁSTER D
MÁTER E
VETERANO
ESTREANTE A
ESTREANTE B
JUVENIL
ELITE MASCULINO
ELITE FEMININO
•

40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 55 ano
56 a cima
Ate 34 anos
35 anos acima
13 a 16 anos
Livre
Livre

5
5
5
5
4
4
3
6
5

O atleta não poderá inscrever-se em mais de uma categoria nem será permitida a troca
de categoria após efetivada a inscrição.

Corrida a pé

PERCURSO CORRIDA A PÉ
FAIXAS ETÁRIAS
Masculino

FAIXAS ETÁRIAS
Feminino

MASC. (15-20)
MASC. (21-29)
MASC. (30-39)
MASC. (40-49)
MASC. (50-55)
MASC. (56 a cima)

MASC. (15-20)
MASC. (21-29)
MASC. (30-39)
MASC. (40-49)
MASC. (50-55)
MASC. (56 a cima)

PERCURSO CORRIDA A PÉ
•
•
•
•

A provas será disputadas no formato corrida Cross Country , com uma volta de 6,6km
para todas a categorias.
Os percursos serão mistos feitos por trilhas, estradas de terra, com obstáculos artificiais
e naturais como subidas, descidas e outros que o atleta deverá superá-los sem apoio
externo.
Os percursos serão totalmente demarcados com fitas, placas de indicação, marcas no
chão (cal). Haverá também fiscais espalhados por pontos de mais dúvidas.
Os percursos especificados podem sofrer alterações de quilometragem e local.
Eventuais alterações serão comunicadas no dia do evento na concentração da largada.

NUMERAÇÃO DA BICICLETA e DO CORREDOR
•
•
•
•

O atleta receberá uma placa para ser afixada à frente da bicicleta a qual deverá ser
devolvida ao final da prova.
E responsabilidade do atleta a fixação da placa na bicicleta, a organização não si
responsabiliza pelos prejuízos caso o atleta coloque a placa de modo errado em sua
bicicleta.
Apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda das placas, mudar a
programação visual (a placa não pode ser cortada e nem modificada) sob pena de
compra de outro numeral e/ou desclassificação do atleta.
O corredor recebera o numero de peito.

SINALIZAÇÃO

•

IMPORTANTE: As placas de “MUITO PERIGOSO! DEVAGAR“ estarão
sinalizando os trechos em descidas que apresentam alto risco de acidente
devido a alta velocidade ou condições da pista.

APOIO E ABASTECIMENTO AOS ATLETAS
•
•
•
•
•

O apoio aos atletas será feito exclusivamente na área demarcada pela organização.
Apoio das equipes deverá ser feito sempre do mesmo lado definido pela organização.
O apoio mecânico poderá ser feito juntamente com o fornecimento de peças de
reposição, caramanhola, alimentação e óculos.
O atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e
outros competidores.
É proibido qualquer tipo de apoio, fora da área de apoio oficial, sob pena de
desclassificação do atleta infrator.

PREMIAÇÃO
•

Medalhas de participação para todos participantes.

Premiação dos campeões
•
•
•
•

Primeiro ao quinto de todas as categorias e modalidades receberão um troféu gravado
sua respectiva posição e categoria.
Premiação em dinheiro para os 5 primeiros colocados da categoria elite do mountainbike masculino e feminino.
Premiação em dinheiro para os três primeiros geral da corrida a pé masculino e
feminino.
Não serão aceitos representantes do competidor no pódio. Se o competidor não estiver
presente, perderá o direito à premiação. No momento da premiação, o atleta deverá

estar uniformizado. O atleta que estiver descalço, de chinelo e/ou sem camisa não será
premiado e perderá o direito à premiação.

RESULTADO DA PROVA E RECURSO
•
•

Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais com os 5 primeiros
colocados de cada categoria, os mesmos serão anunciados e afixados para avaliação
dos atletas interessados.
Recursos serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do
resultado provisório. O atleta que se sentir prejudicado poderá encaminhar protesto por
escrito à organização do evento.

REGULAMENTO
•

Serão seguidos regulamentos e normas disciplinares da CBMTB (Confederação
Brasileira de Mountain Bike) e da FGMTB (Federação Goiana de Mountain Bike) e
Confederação Brasileira de atletismo.

•

Poderá a organização suspender o evento por questões de segurança,
manifestações políticas, vandalismo, decreto municipal ou outro motivo de
força maior sem aviso prévio aos participantes.
Poderá também a organização alterar esse regulamento sem aviso prévio aos
participantes.

•

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 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.

PENALIZAÇÕES
•
•

•
•

É obrigatório o uso de capacete, luva, camisa, bermuda/calça, sapatilha ou tênis
durante a prova. O atleta que não estiver adequadamente uniformizado durante a
prova será desclassificado.
Serão desclassificados os atletas que: fornecerem falsas informações, praticarem
manobras desleais com outros atletas, tiverem conduta anti-desportiva mesmo não
sendo no momento da prova, atalharem por caminhos não permitidos ou pegar carona,
trocar de bicicleta, trocar de piloto na bicicleta, não possuir o número de identificação
durante a prova, estar acompanhado por terceiros no percurso (inclusive animais de
estimação), dar ou receber manutenção fora dos pontos oficiais de apoio, largar fora da
área de sua categoria, tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a
premiação), desrespeitar organizadores e fiscais, não apresentar todos os
comprovantes de passagem no Posto de cronometragem.
É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio no
percurso da prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado.
O atleta ou sua equipe cuja equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso e não
retirar o lixo será penalizado em 3 (três) minutos cada atleta da equipe.

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
•

A organização, os promotores e patrocinadores não se responsabilizam por
roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo

•

•

e/ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes durante o treinamento ou
competição.
O atleta, por ocasião da retirada do seu kit, deverá assinar termo se responsabilizando
pelo seu bom estado de saúde, apto a participar deste evento e isentando a
organização e seus patrocinadores de quaisquer acidentes que possam ocorrer durante
a disputa da prova.
É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir
durante a competição. A título de apoio suplementar, a organização irá fornecer água
mineral potável para cada atleta inscrito, em um posto de controle ao longo do
percurso.

É RESPONSABILIDADE DE CADA PARTICIPANTE
•

•
•

•

•

•

Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente).
As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e
encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir deste
momento termina a responsabilidade da organização. Todas as despesas hospitalares
correrão por conta do acidentado.
Zelar pela boa imagem do Mountain Bike.
Zelar pela preservação da natureza, solicitando aos ciclistas que não sujem e não
deixem pertences, inclusive lixo, pelo circuito e no local do evento. Todo lixo produzido
pelo ciclista deverá ser levado consigo até a chegada, onde poderá depositá-lo em
locais apropriados.
Todos os atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para participar do
evento, pois a organização não se responsabilizará pela saúde e integridade física dos
mesmos. A organização do evento colocará à disposição dos ciclistas, para qualquer
tipo de emergência, serviço de ambulância UTI para atendimento e remoção para o
hospital da rede pública, mais próximo do local do evento. Contudo, o ciclista poderá se
decidir por outro sistema de atendimento, eximindo a organização de qualquer
responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento médico.
Não haverá reembolso por parte da organização, bem como de seus patrocinadores e
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios
utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por
qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os participantes venham a
sofrer por sua participação na prova, exceto os itens cobertos no seguro do evento.
IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova.

