
REGULAMENTO 

COPA ABV DE MTB 

1. Histórico e Objetivos: 

A Copa ABV de MTB nasceu com a vontade de unir amigos e atletas com um objetivo único de promover 
a pratica da Modalidade do Mountain Bike pela região em meio a natureza da Grande São Paulo. A prova 
será disputada em um circuito que irá conter terra batida, mata fechada, singletrack e lógico, muita 
adrenalina e repleta de desafios. 

2. Competição 

2.1. Modalidades 
Será de Modalidade única para todos os atletas, sendo está em formato de Maratona com 
aproximadamente 45km de extensão. 

2.2 Participantes 
É destinada aos atletas masculino e feminino com idade mínima de 12 anos.  
2.3 Categorias 
As categorias serão divididas conforme a faixa etária do atleta, levando em consideração a sua idade na 
data de 31/12/2019. 
2.4 Programa 
A prova será realizada em data única, sendo está no dia 24/11/2019 com largada na Toca da Bike – 
Parelheiros - SP 
2.5 Locais e Datas 
Dia 24/11/2019. 
Largada as 8hs. 
Concentração a partir das 7hs. 

3. Inscrições 

3.1 Número de participantes por modalidade 
A prova não possui quantidade mínima e nem máxima de participantes, somente observando estar dentro 
das exigências. 
3.2 Requisitos para inscrições 
Os atletas devem possuir a idade mínima de 12 anos e estes assumiram como categoria a sua faixa 
etária como data base o dia 31/12/2019. 
3.3 Especificações de cada categoria 
As categorias serão as seguintes: 
 

-Masculino 
- Junior – 12 a 18 anos 
- Sub25 – 19 a 24 anos 
- Sub30 – 25 a 29 anos 
- Sub35 – 30 a 34 anos 
- Sub40 – 35 a 39 anos 
- Sub45 – 40 a 44 anos 
- Sub50 – 45 a 49 anos 
- Sub55 – 50 a 54 anos 
- Over 55 – Acima de 55 anos 
- Estreante Masculino (Idade Livre) 



- PCD 
 - Feminino 
- Feminina (idade livre) 
- Estreante Feminino (Idade Livre) 
 
 
3.4 Site para inscrição e pagamento 
As inscrições serão feitas através do site www.copaabvmtb.000webhostapp.com 
 Primeiro Lote : até 08/11/2019 – R$ 50,00 
 Segundo Lote: até 18/11/2019 – R$ 70,00 

 

4. Classificações 

4.1.1 Categoria (Faixa etária) 5 primeiros atletas do Masculino e Feminino de cada Categoria. 
4.1.3 Geral – 1 atleta da Geral Masculino e 1 da Geral Feminino. 
4.2 Critérios de desempate 
Será única e exclusivamente definido de acordo com a ordem de chegada do atleta, na qual a empresa 
responsável pela Cronometragem irá definir (Cronometragem Eletrônica por Chip). 

5. Irregularidades e Punições 

Em caso de constatada irregularidades com o atleta, sejam elas por meio de Faixa Etária informada 
incorretamente, utilizar-se de artifícios de auto beneficiamento ou quaisquer outros que forem constatados 
por parte da Organização, Comissários e Fiscais, este será automaticamente desclassificado. 

6. Premiação 

6.1 Os atletas que estiverem listados como premiados serão assim chamados para a premiação. 
6.2 No caso do atleta vencedor na Geral, este receberá Troféu alusivo ao Evento, assim como na 
premiação por Categoria (Faixa Etária). 
6.3 Todos os atletas que finalizarem a prova dentro do horário previsto, receberão medalha participativa 
do Evento.  
6.4 A Cerimonia de Premiação será feita no mesmo local de Largada, subsequente ao término da 
Apuração dos Resultados ou assim como estipulado pela Organização do Evento. 

7. Disposições Gerais 

Solicitamos a todos os atletas que respeitem todas as regras da melhor maneira possível, garantindo 
assim a integridade do Evento.  

Ao utilizar o CHIP, favor utiliza-lo de maneira correta, conforme indicado, para que não haja problemas 
com o mesmo, ficando assim de inteira responsabilidade do atleta o seu mal uso.  

8. Data e Assinatura 

São Paulo, 01/10/2019  



Agradecimentos de toda Equipe Copa ABV de MTB. 

 


