REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA
ITAPEMA CROSS COUNTRY XCO
1. DADOS DA PROVA
Estilo: XCO
Classe FCC: XCOSC1
Data: 03 e 04 de julho de 2021
Local da Largada: Pista Municipal de XCO – Bairro Sertão do Trombudo.
Funcionamento da Secretaria de Prova:
Dia 03 das 10:00h até 17:00h
Dia 04 das 07:00h até 08h30h
Horário da Largada PRÓ / SPORT: 09H00 (programação das baterias será divulgada na
semana da prova)
2. INSCRIÇÃO
Atenção! A prova terá um limite máximo de 200 inscritos.
Formas de inscrição:
✓ Pelo Site: www.sistime.com.br
O gerenciamento das inscrições será feito por uma empresa terceirizada, com cobrança por
este de uma taxa de serviço, independente do pagamento do valor da taxa de inscrição no
evento.
Valor da Inscrição
# NO VALOR DA INSCRIÇÃO ESTA INCLUSO O VALOR DO TESTE RAPIDO COVID
VALORES LOTE UNICO (ATÉ DIA 25 DE JUNHO 2021)
R$ 100,00 + taxa de comodidade (Federados e Não Federados)

Nota: Serão seguidas as medidas de segurança estabelecidas na
Portaria SES/FESPORTE 441 de 27 de abril de 2021, a qual trata da
retomada de eventos esportivos no estado.
3. CATEGORIAS DISPONÍVEIS
PRO/FEDERADOS
Masculino –
ELITE: 23 a 29 anos ou critério técnico (nasc 1998 e anos anteriores)
SUB 23: 19 a 22 anos (nasc 2002 a 1999)
SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 1998 a 1992)
JUNIOR: 17 e 18 anos (nasc. em 2004 e 2003)
JUVENIL: 15 a 16 anos (nasc. em 2006 a 2005)
INFANTO-JUVENIL: 12 a 14 anos (nasc. em 2009 a 2007)
MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1991a 1987)

1

MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1986 a 1982)
MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1981 a 1977)
MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1976 a 1972)
MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1971 a 1967)
MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1966 a 1962)
MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1961 e anos anteriores)
Feminino –
ELITE: 23 anos acima (nasc. em 1998 e anos anteriores)
SUB 23: 19 a 22 anos (nasc 2002 a 1999)
JUNIOR: 17 e 18 anos (nasc. em 2004 e 2003)
JUVENIL: 15 a 16 anos (nasc. em 2006 a 2005)
INFANTO-JUVENIL: 12 a 14 anos (nasc. em 2009 a 2007)
MASTER A: 30 A 39 ANOS (nasc. em 1982 a 1987)
MASTER B: 40 A 49 ANOS (nasc. em 1972 a 1977)
MASTER C: 50 A 59 ANOS (nasc. em 1971 a 1962)
SPORT
Masculino –
JUNIOR: 17 e 18 anos (nasc. em 2004 e 2003)
SUB-30: 19 a 29 anos (nasc. em 2002 a 1992
MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1991a 1987)
MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1986 a 1982)
MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1981 a 1977)
MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1976 a 1972)
MASTER C: 50 A 59 ANOS (nasc. em 1971 a 1962)
MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1961 e anos anteriores)
Feminino –
SUB-30: 19 a 29 anos (nasc. em 2002 a 1992
MASTER A: 30 A 39 ANOS (nasc. em 1982 a 1987)
MASTER B: 40 A 49 ANOS (nasc. em 1972 a 1977)
MASTER C: 50 A 59 ANOS (nasc. em 1971 a 1962)
ATENÇÃO: Os atletas deverão apresentar o TERMO DE RESPONSABILDIADE
devidamente preenchido e assinado, conforme modelo disponível na última página do
regulamento. Os menores de 18 anos, o responsável que assinar o termo de responsabilidade
deverá estar na cidade de Itapema/SC durante a realização do evento, sob pena de
desclassificação do atleta.
4. PREMIAÇÕES
Por categorias PRÓ e SPORT Masculino e Feminino – TROFÉU aos 5 primeiros colocados.
5. TABELA DE PONTUAÇÃO
Conforme indicado nos regulamentos esportivos em vigor da Federação Catarinense de Ciclismo –
FCC, disponível no site oficiai para consulta atualizada.
6. PISTA
PISTA DE XCO DE ITAPEMA

7. PLACA NUMERAL
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O atleta deverá colocar a placa de identificação numeral na frente da bike, em local seguro e que não
atrapalhe a visão dos comissários nos postos de controle e chegada. Deverá afixar a referida placa
com as abraçadeiras disponibilizadas.
O Adequado uso da placa numeral de identificação é de responsabilidade do atleta e de uso
obrigatório durante toda a prova, sob pena de desclassificação.
8. ENTREGA DO KIT ATLETA
Todos os inscritos no terão direito a um KIT onde constará o numeral para a bike. Para a retirada do
KIT o atleta deverá apresentar documento original com foto, NÃO SERÁ PERMITIDA A
RETIRADA DO KIT POR OUTRA PESSOA QUE NÃO O ATLETA INSCRITO.
No dia da prova somente enquanto a secretaria de prova estiver aberta.
9. TABELA DE IMPEDIMENTOS E PENALIDADES
Será impedido de largar o atleta que alinhar:
✓
✓
✓
✓
✓

Sem ter assinado a súmula de prova junto à secretaria do evento;
Sem ter afixado a placa;
Com bicicleta que não possua marchas ou que não seja de mountain bike;
Que não esteja vestindo roupas de ciclismo, vedado o uso de regatas;
Com meias de compressão, sem capacete e sem luvas de proteção;

Será desclassificado o atleta que:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Receber apoio de terceiros durante a prova e fora do feed zone.
Sair do trajeto proposto, cortar caminho e/ou não passar pelos postos de controle;
Agredir física ou moralmente os atletas e as pessoas envolvidas na realização do evento;
Efetuar manobra desleal ou inconsequente, com sério risco aos demais atletas;
Trocar de bicicleta durante a prova, sendo apenas permitida a troca de partes (exceto o
quadro);
Ter conduta incompatível com os bons costumes, a ordem pública, a moral e imagem;
Descartar objetos fora dos locais permitidos;
Utilizar ponto ou rádio comunicador;
For identificada no decorrer da prova qualquer uma das causas de impedimento.

Além das condutas acima especificadas, serão aplicados os regulamentos e penalidades
estabelecidos pela UCI, CBC e FCC.
10. PEDIDOS DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO
Pedidos de cancelamentos ou aproveitamento do valor pago em favor de inscrição de outros atletas
somente serão aceitos até o dia 30/06/21, mediante a comprovação de motivo justo, sujeito a
aprovação da Comissão Organizadora. Será cobrada uma taxa de 10% do valor da inscrição para
cobrir despesas operacionais.
Os reembolsos serão efetuados em até 30 dias úteis após a realização do evento, mediante depósito
em conta bancária indicada pelo interessado, descontado a taxa de reembolso acima identificada.
11. RESULTADOS
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✓ O RESULTADO FINAL SERÁ DIVULGADO ÀS 19:00h PARA TODOS OS
PARTICIPANTES, CASO NÃO TENHA SIDO APRESENTADO QUALQUER
RECURSO.
✓ Somente poderá subir no pódio para o recebimento da premiação o próprio atleta, que deverá
estar devidamente vestido, o que inclui o uso de calçados, sendo obrigatório o uso de camisa de
ciclismo e vedada a utilização de sandálias.
12. CANCELAMENTO DA PROVA
Em caso de cancelamento da prova, por motivos de força maior, os organizadores estarão isentos
de qualquer tipo de indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição.
13. PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM
A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada, todas as imagens serão tidas como liberadas
para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer compensação financeira. Os atletas que
tiverem alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la de modo individual e por escrito à
organização no dia da prova, junto à secretaria da organização, até às 08:30h..
14. RECURSOS
Só serão aceitos recursos por escrito, entregue ao Presidente do Colégio de Comissários, durante o
transcorrer da prova ou até 15 min. após a chegada do interessado.
Recurso contra o resultado somente será aceito até 15 minutos após sua divulgação oficial no som
do evento e fixação no mural.
Só serão julgados os recursos por escrito que estejam acompanhados de um depósito/acautelamento
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Após o recebimento do recurso, será dado o prazo de 15 minutos único e comum no caso de mais
de um acusado, para apresentação defesa.
Após instrução e colheita de prova de modo sumário, o colégio de comissários pronunciará decisão,
que será anunciada no sistema de som do evento e fixado no mural de resultados do evento.
Se for julgado procedente, o depósito será devolvido, caso contrário, será doado em favor da
escolinha de ciclismo da cidade.
15. REGULAMENTO ESPECÍFICO
Este é o regulamento específico da prova, podendo sobre alterações supervenientes, submete-se de
modo subsidiário às normas e aos regulamentos advindos da União Ciclística Internacional - UCI,
Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC e Federação Catarinense de Ciclismo – FCC, disponíveis
no site oficial das referidas entidades. Os casos omissos serão julgados pelo Colégio de Comissários
da Prova.

Itapema, dia 09 de junho 2021.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE / MENOR DE IDADE

EU,
RG

, portador do
N

º

,

nº

inscrito

no

CPF

declaro para os devidos fins que retirei o kit de prova,

estou ciente e de acordo com o regulamento do CROSS COUNTRY OLIMPÍCO, prova de
ciclismo na modalidade mountain bike XCO, e isento os organizadores, patrocinadores e voluntários
por qualquer consequência que possa advir da minha participação no evento, não cabendo qualquer
tipo de indenização e que em caso de acidentes a Organização do evento encaminhará o atleta até o
hospital da cidade, ficando sob responsabilidade do atleta ter um convênio médico. Além disso,
declaro conhecer os riscos em participar da prova e das condições adversas do percurso, tais como
quedas, acidentes, cortes, picadas ou mordidas de animais silvestres, buracos, pedras, trechos perigoso
entre outras adversidades. Ademais, declaro estar em boas condições físicas, de saúde e psicológicas
para participar do evento e concedo a permissão à organização, para que utilize fotos, filmes,
gravações, etc, para divulgação que mostre a minha participação.

Declaro ainda ciência de que deverei estar na cidade de Itapema/SC durante a realização
do evento, sob pena de desclassificação do atleta. (Responsável por menores de 18 anos)

Itapema/SC,

de

de 2021.

Assinatura e/ou do Responsável pelo atleta menor de idade
RG:
Grau de Parentesco:
Telefone de Contato:
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