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1º MUNDO NOVO RIDE – MTB MARATHON - 2019 

 

O 1º Mundo Novo Ride – MTB Marathon – em Memória de Vado Filgueira, será 
realizado no dia 17/11/2019, foi idealizada pelo Grupo MTB Mundo Novo como 
forma de homenagear o grande amigo Vado, bem como, agradecer a todas as 
provas das quais fomos neste ano de 2019 no Estado de Mato Grosso do Sul. 
Também foi idealizada com o intuito de incentivar a prática do esporte, 
especialmente o ciclismo em nossa cidade. 
 

REGULAMENTO 

Este Regulamento é parte do regulamento Técnico de Mountain Bike da FMSC, 

baseia-se nas especificações da UCI (União Ciclística Internacional) e da CBC 

(Confederação Brasileira de Ciclismo), estando estes subordinados e disponíveis 

em - http://www.fmsc.com.br/fmsc/atas-editais. 

O Regulamento aplica a todos os Clubes, Equipes, dirigentes e atletas filiados à 

FMSC, bem como aos que participam de eventos por ela organizados e/ou 

supervisionados.  

Mountain Bike ou Ciclismo de Montanha, pratica-se com bicicletas específicas 

para esta prática, cuja medida da rodagem é de 26” a 29”. 

Art. 1° - DA PROVA 

§1° O Mundo Novo Ride – MTB Marathon será organizado pela Associação de 

Ciclistas MTB Mundo Novo que acontecerá no dia 17 de novembro de 2019 em 

Mundo Novo/MS. 

§2° A prova será disputada no formato maratona, os percursos serão divididos 

em PRÓ, SPORT e TURISMO. 

§3° A prova está homologada pela FMSC (Federação do Mato Grosso do Sul de 

Ciclismo) e contará pontos para Ranking Estadual. 

Art. 2° - DO ROTEIRO DA PROVA 

§1º A prova poderá passar por todo tipo de via, como estradas de terra, trechos 

de asfalto, trilhas naturais em propriedades particulares, exigindo total atenção 

dos atletas prevalecendo às leis de trânsito quando em vias públicas e o uso do 

bom senso para o bom andamento da prova. 

§2º A organização da prova poderá alterar o percurso sem aviso prévio, por 

questões de segurança ou de força maior. 

http://www.fmsc.com.br/fmsc/atas-editais
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§3º É obrigatório a utilização da numeração de identificação fornecida pela 

organização do evento, sendo que a afixação e boa visualização por parte da 

arbitragem é de responsabilidade do atleta. Os atletas que não respeitarem este 

artigo serão impedidos de largar e poderão ser desclassificados. 

§4º O Início do percurso se realizará na APAE de Mundo Novo com endereço a 

Av. Brasil, 2074, Mundo Novo com deslocamento até a saída de Mundo Novo, em 

frente a Empresa Fronteiras Bike, onde será realizada a efetiva largada. 

II – Concentração 06 horas com entrega de kits 

Largada – a) Modalidade PRÓ 7:30 horário local MS, - Largada conjunta, de 

acordo com o posicionamento presente neste regulamento. b) Modalidade Sport 

07:35 – Largada conjunta de acordo com o posicionamento presente no 

regulamento. c) Modalidade Turismo 07:40 hs separada por gênero d) poderá 

haver atraso por motivo de força maior. 

§5º - Traje permitido para pódio. Federados - Camisa de ciclismo da equipe, 

calção de ciclismo e tênis ou sapatilha de ciclismo. Serão tolerados – Boné e 

banner de patrocinador na posição abaixo da cintura. Não federados – camisa de 

ciclismo, bermuda de ciclismo, tênis ou sapatilha de ciclismo - Serão tolerados – 

Boné e banner de patrocinador na posição abaixo da cintura.  

§6º Não é permitido a nenhum(a) atleta usufruir do vácuo de atleta de gênero 

diferente. Flagrante carretará a desclassificação do(a) infrator(a). Será aceita 

denúncia acompanhada de provas (Vídeo de boa qualidade) Em movimento 

contínuo distância mínima permitida 10 metros, ou na outra mão da via. 

§7º DO UNIFORME §1° Não é permitido o uso de meia de compressão ou calça 

de compressão, bem como pernitos.  Não é permitido o uso de fones de ouvido. O 

descumprimento deste item causa a desclassificação imediata do atleta. 

Art. 3° - DAS INSCRIÇÕES  

§1º As inscrições serão feitas pela Internet através do site 

www.mtbmundonovo.com.br e serão encerradas as 23h59 do dia 11 novembro de 

2019, podendo excepcionalmente serem prorrogadas mediante prévio aviso no 

site supra informado e nas redes sociais do Grupo MTB Mundo Novo.  

§2º A inscrição será realizada por Lote, sendo os 150 primeiros a R$ 70,00 

(setenta reais), os 150 seguintes a R$ 80,00 (oitenta reais) e os seguintes a R$ 

90,00 (noventa reais). Também haverá a venda de almoço em separado pelo valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para o atleta ou acompanhante. 

§3° A inscrição do MTB Mundo Novo Ride é pessoal e intransferível, não podendo 

qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. 
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§4º O atleta é totalmente responsável pela veracidade das informações prestadas 

no ato da inscrição, devendo levar consigo no momento da retirada dos kits e 

confirmação da inscrição o comprovante de pagamento e o documento pessoal. 

§5° O participante que ceder seu número para outro, será responsável por 

qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha sofrer ou provocar, eximindo a 

organização de qualquer responsabilidade sobre o mesmo. 

Art. 4° - DOS PERCURSOS E CATEGORIAS 

§1° A prova será dividida em 3(três) percursos conforme segue: Percurso PRÓ (60 

km aproximadamente); Percurso SPORT (40 km aproximadamente); Percurso 

TURISMO (20km aproximadamente). 

§2º As categorias serão divididas da seguinte forma: 

MODALIDADE PRÓ 60 KM: Elite masculino e feminino. Sub 30 masculino e 

feminino 19 a 29 anos. Máster A1 masculino - 30 a 34 anos. Máster A2 masculino 

- 35 a 39 anos. Máster B1 masculino – 40 a 44 anos. Máster B2 masculino – 45 a 

49 anos.  

MODALIDADE SPORT 40 KM: Junior masculino e feminino 15 a 18 anos. Máster 

A1 feminino 30 a 34 anos. Máster A2 feminino 35 a 39 anos. Máster B1 feminino 

40 a 44 anos. Máster B2 feminino 45 a 49 anos. Máster C1 feminino e masculino 

50 a 54 anos. Máster C2 feminino e masculino 55 a 59. Master D masculino e 

feminino 60 anos acima. Open masculino e feminino – 19 anos acima. 

MODALIDADE TURISMO 20 KM: Infanto-juvenil masculino e feminino 12 a 14 

anos. Adulto masculino e feminino. 

Art. 5º DA PONTUAÇÃO DA PROVA PARA O CAMP. ESTADUAL E DO 

RANKING – 

Atletas FEDERADOS que deseja pontuar para o ranking estadual deverá atentar-

se para as divisões de categorias constantes no regulamento da FMSC.  

§1º Atleta NÃO FEDERADO deverá se inscrever na faixa etária correspondente à 

idade que terá no dia 31 de dezembro de 2019, independente da data de 

aniversário. 

§2º Atletas menores de 16 (dezesseis) anos poderão participar mediante 

autorização assinada por responsável legal, disponível no site do evento e que 

deverá sem entregue na retirada da placa.  

Art. 6º - DO RANKING ESTADUAL CLASSE XCM 3 

§1º A Prova será válida para o Ranking Estadual de Mountain Bike, individual, 

com pontuação de acordo com a tabela publicada no site da Federação MS de 

Ciclismo – www.fmsc.com.br e com as seguintes particularidades: 
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As categorias Juvenil Masculino e Feminino, Júnior Masculino e Feminino, 

Máster Feminino A1/A2, Máster Feminino B1/B2, Máster Feminino e Masculina 

C1/C2, Master D Feminina e Masculina, Open Feminina e Masculina, caso 

queiram pontuar para o Ranking Estadual, deverão se inscrever na categoria 

SPORT. As Categorias Infanto Juvenil Masculino e Feminino, devem se inscrever 

na categoria Turismo. Os Federados das categorias, Elite Masculino, Sub23 

Masculino, Sub 30 Masculino, Máster A1/A2 Masculino, Máster B1/B2 

Masculino, Feminina Elite/Sub23 e Sub 30 Feminino, caso queiram pontuar para 

o Ranking Estadual deverão se inscrever na categoria PRÓ. 

§2º As classificações serão de acordo com a ordem de chegada geral na prova, em 

suas respectivas modalidades e categorias. 

Art. 7° - DA LARGADA E CHEGADA 

§1º O alinhamento será por modalidade e Categoria com diferença de 5 minutos 

entre a largada da Pró/Sport/Turismo: Pró Masculino; Elite Masc. – Sub 30 

Masc. – Máster A1 Masc. – Máster A2 Másc. Máster B1 Masc. – Máster B2 Másc. 

Pró Feminino; - Elite Fem. Sub 30 Fem. Sport Masculino; Máster C1 Masc. – 

Máster C2 Másc. – Máster D Masc. - Júnior Masc. Open Masc. Sport Feminino; 

Máster A1 Fem. – Máster A2 Fem. Máster B1 Fem. – Máster B2 Fem. – Máster 

C1 Fem. Máster C2 Feminino. Master D Feminino. – Júnior Fem. – Open Fem. 

Turismo; Infanto Juvenil Masc e Feminino. Turismo adulto Masc. Turismo 

adulto fem.  

§2º A chegada estará devidamente sinalizada, devendo cada atleta passar através 

dos sensores de cronometragem para classificação final. 

§3º O atleta que não passar pela linha de chegada não terá o seu tempo 

contabilizado e consequentemente não terá classificação. 

Art. 8º - DA CRONOMETRAGEM 

§1º A Cronometragem será eletrônica através de chip sendo fixado de acordo com 

o solicitado pela empresa prestadora do serviço. 

§2º O atleta deve zelar pela conservação do chip para garantir o bom 

funcionamento durante a competição. 

§3º A placa deverá ser fixada na parte frontal da bicicleta, não podendo ser 

danificado ou obstruído por qualquer objeto, sob pena de desclassificação. 

Art. 9º - DA PREMIAÇÃO PARA AS CATEGORIAS PRÓ, SPORT E TURISMO 

§1º Serão premiados com Troféus os 5 (cinco) primeiros colocados da Geral Pró 

e os 5 primeiros colocados das categorias SPORT e PRÓ, tanto no feminino 

quanto masculino. 
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§2º Haverão premiações em dinheiros para os 5 primeiros colocados geral no 

percurso PRÓ Feminino e Masculino, independentemente de categoria, nos 

seguintes valores: R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais) para o primeiro 

colocado(a), R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para o segundo 

colocado(a), R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o terceiro colocado(a), R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o quarto colocado(a), R$ 200,00 

(duzentos reais) para o 5º colocado(a). O primeiro colocado(a) em cada categoria 

no percurso PRÓ feminino e masculino, excluídos os que já foram premiados no 

geral terão premiação no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Não haverá pódio 

ou premiação na categoria elite. Os primeiros 5 colocados no geral não subirão 

no pódio em suas respectivas categorias e serão considerados como elite. O 

primeiro colocado em cada categoria Sport feminino ou masculino, terão 

premiação de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Na categoria TURISMO 

haverão Brindes para os 5 primeiros colocados na categoria Infanto-Juvenil 

masculino e feminino. 

§3º Serão premiados com medalhas de participação todos os atletas que 

completarem o percurso. 

§4º A premiação acontecera apenas após a chegada dos 5 (cinco) primeiros 

colocados de cada categoria e em todas as categorias disputadas. 

Art. 10º - DO PONTO DE APOIO 

§1º A organização disponibilizará dentro do roteiro da prova Pontos de Apoio 

com: Água. Frutas. Espaço para coleta de lixo. 

§3° No local da largada e chegada haverá ambulância com equipe médica, água e 

frutas. 

Art. 11º - DAS QUESTÕES MÉDICAS E DE ATENDIMENTO 

§1º A equipe médica e de apoio da organização que trabalharão no evento 

prestarão os primeiros socorros, remoção e encaminhamento para a 

continuidade do atendimento, que será efetuada na REDE PÚBLICA do 

município de Mundo Novo sob responsabilidade destes. - O PARTICIPANTE ou 

seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de emergência e 

médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, 

direta ou indireta sob as conseqüências desta decisão. O tempo do resgate, 

atendimento e remoção, dependerá das condições do local e onde o participante 

se encontrar, não podendo, assim, responsabilizar os organizadores da prova por 

qualquer imprevisto.  

Art. 12º DOS EQUIPAMENTOS 
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Parágrafo único - É obrigatório o uso de bicicletas aro 26, 27,5 e 29 tipo MTB e 

equipamento de segurança específico para ciclismo como Capacete; 

recomendamos uso de Luvas e Óculos. 

Art. 13º - DO CANCELAMENTO DA PROVA 

Parágrafo único - Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior 

(morte, acidente, condições meteorológicas, etc.), os organizadores estarão 

isentos de qualquer tipo de indenização que não seja apenas e somente a 

devolução da taxa de inscrição. 

Art. 14º DAS RESPONSABILIDADES 

§1º - O competidor inscrito assinará um termo de responsabilidade no ato da 

retirada da Placa de identificação da bike, por livre e espontânea vontade e a 

partir de então declara: 1 Estar ciente de que esta competição é um esporte de 

risco; 2 Estar em condições físicas de partição da prova. 3 Concorda em observar 

qualquer decisão oficial da prova relativa à possibilidade de terminá-la em 

segurança;  

§2º - Assume todos os riscos em participar do evento, como quedas, contatos com 

outros participantes, assalto(s), roubo(s), furto(s) e os efeitos do clima como: 

Frio, Calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego, respeitando as 

regras de trânsito em vigência; 1 Assume total responsabilidade civil e criminal 

por qualquer acidente, prejuízo público ou privado que possa causar inclusive 

danos morais que possa sofrer ou causar; 2 Concede permissão à organização, 

para que utilize sua imagem ou nome em fotos, filmes, gravações, etc, para 

divulgação que mostre a sua participação no evento sem que seja necessária sua 

autorização. 

Art. 15º - DAS REGRAS GERAIS E PUNIÇÕES 

§1º O Atleta poderá ser desclassificado pela organização caso: 1. Seja flagrado em 

propriedades particulares sem autorização; 2. Desrespeite a ordem e horário de 

alinhamento anunciada pela organização; 3. Receba ajuda externa fora da área de 

apoio delimitada pela Organização, (exceto hidratação oferecida pela equipe de 

organização em casos extras); 4. Troque de bicicleta durante a prova; 5. Seja 

resgatado durante a prova; 6. Perca a placa numeral e chip de cronometragem. 7. 

Ajuda de outro atleta durante todo percurso da prova (empurrar ou puxar), caso 

seja observado os dois serão desclassificados no ato da chegada. 

§2º - A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos e/ou 

deixados sob a responsabilidade dos fiscais ou qualquer outra pessoa relacionada 

ao evento. 
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§3º A Organização do evento se dá ao direito de rejeitar e cancelar inscrições de 

Atletas que tenham demonstrado falta de ética, decoro e desrespeito ao próximo 

dentro ou fora da prova.  

Art. 16º - DO DIREITO DE IMAGEM 

Parágrafo único- Ao participar deste evento, cada participante está 

incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem ou nome, 

divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou 

qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, 

patrocinadores ou meios de comunicação. 

Art. 17º - DAS RECLAMAÇÕES 

§1° Qualquer reclamação deverá ser apresentada por escrito aos organizadores no 

prazo máximo de 1(uma) hora após o ciclista cruzar a linha de chegada. Uma taxa 

no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) deverá acompanhar qualquer reclamação 

antes mesmo dela ser considerada. 

§2º Se a reclamação for considerada procedente, o valor da taxa será devolvido. 

Se a reclamação for indeferida a taxa será mantida e doado para o 

desenvolvimento e melhoramento da prova. 

Art. 18º - DO TERMO DERESPONSABILIDADE 

§1º Todos os participantes deverão preencher o termo de responsabilidade e 

assim estarão automaticamente concordando com todas as regras acima. 

Art. 19º - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

§1º Os casos omissos a este regulamento deverão ser analisados e resolvidos pela 

organização do evento.  

§2º O conteúdo deste regulamento poderá ser alterado pela organização do 

evento a qualquer momento sem aviso prévio. 

 

Mundo Novo 18 de setembro de 2019 

 

Wagner Assumpção 

Presidente da Associação de Ciclistas MTB Mundo Novo 

 

Walison Camargo 

Vice-Presidente da Associação de Ciclistas MTB Mundo Novo. 


