
 

REGULAMENTO TÉCNICO  

RANKING NOROESTE  DE MOUNTAIN BIKE 2020 

 

APRESENTAÇÃO  

 Art. 1º O Ranking Noroeste  de Mountain Bike é uma realização da Mrsantos & Obino e Assessoria 

Esportiva Marcio Santos , que realizará em 2020 a sua 9º  edição . 

Este Regulamento Técnico de Mountain Bike, baseia-se nas especificações da UCI (União  

Ciclística Internacional), CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), e FPC (Federação Paranaense 

de Ciclismo) estando a estes subordinados.  

CAMPEONATO  

Art. 2º O Ranking Noroeste  de Mountain Bike  2020 será realizado em 04 etapas, sendo 

realizadas na modalidade de Maratona (estradas rurais, carreadores, travessia de riachos e 

trilhas ) em sua totalidade, sendo as cidades sedes conforme calendário abaixo:  Todas as 

etapas serão validas pelo Ranking Brasileiro XCM ,  nas categoria Pro Elite Masculino, Pro 

Sub-30 , Pro Master A1, A2, B1, B2 , C1, C2 (Somente atletas devidamente federados 

largarão nessas categorias).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3º Qualquer atleta poderá participar do Ranking Noroeste  de Mountain Bike, nas categorias 

Sport e Light sem exigência de filiação, sendo que atletas federados não poderão largar nessas 

categorias promocionais mencionadas, a não ser que o mesmo se federe como cicloturista, para 

ter sua identidade de atleta que é uma modalidade não competitiva. Os atletas da categoria Pro 

nas categorias Elite Masculino, Pro Master A1, A2, B1, B2, C1, C2, so poderão largar 

mediante comprovação de filiação junto a federação do seu estado na categoria acima 

mencionada.  

Art. 4º- O preenchimento correto dos dados na ficha de inscrição é de responsabilidade do 

atleta. A falta de dados ou dados incompletos,  Ex: Nome abreviado, apelidos.  Pode 



ocasionar a perda do direito do seguro atividade que a organização oferece a todos os 

competidores.  

Art. 5º Todo atleta inscrito tem como obrigação, verificar a confirmação de sua inscrição na lista 

de inscritos, publicada no site oficial do evento na Sexta Feira  que antecede cada prova. Caso 

não tenha a confirmação da inscrição, o atleta deverá entrar em contato com a organização  para 

verificar o motivo. No dia do evento não serão realizadas alterações.  

Art. 6º Todo atleta deverá agir dentro dos princípios de esportividade, mantendo a 

disciplina, cumprindo os horários estabelecidos e respeitando os companheiros, dando o 

melhor exemplo de esportividade.  

Art. 7º É proibido atrapalhar o trabalho de controle dos comissários e fiscais, bem como agir sem 

respeito com os mesmos ou não acatar as suas orientações. Lembre-se, o fiscal está trabalhando 

para auxiliar os competidores, principalmente no item de segurança.  

Art. 8º Ao abandonar a competição (quebra, desistência ou eliminação), o ciclista deverá 

procurar sair do percurso o mais rápido possível, informando o fato ao controle da prova 

ou ao fiscal, ou Staff  mais próximo.  

Art. 9º Após receber a bandeirada de chegada, o atleta não poderá continuar circulando 

pelo trajeto ou área de chegada, não poderá voltar para traz e devera dirigir a recepção de 

chegada para retirada de medalha de participação e kit hidratação 

Art. 10º É proibido impedir a ultrapassagem de forma desleal e antidesportiva. É proibido 

"ziguezaguear" à frente de outros ciclistas durante a disputa na chegada.  

Art. 11º- É PROIBIDA a troca de bicicletas durante a prova. 

Art. 12º- É liberado somente o uso de bicicletas do tipo Mountain Bike. 

Art. 13º- Em hipótese alguma poderá haver reboque , ao ciclista durante o trajeto.  

Art. 14º – As reclamações somente serão aceitas por escrito até 30 minutos depois de ser 

fixado o resultado extra oficial  da prova, feita pelo dirigente do grupo. 

Art. 15º É obrigatório o uso de Capacete protetor, sendo indicado o uso de óculos e luvas.  

Art.16º É proibido o uso de meias de compressão ; 

Art. 17º Todas as competições são realizadas em estradas rurais, tendo o fluxo de veículo e 

pessoas funcionando normalmente, todo ciclista deverá respeitar rigorosamente a mão de direção 

da via, sempre seguir pelo lado direito e respeitando as normas nacionais de trânsito. O Atleta 

que foi flagrado descumprindo esta norma, será penalizado com desclassificado da competição.   

Art. 18º - CATEGORIAS OFICIAIS PARA 2020  

Obs: (NOVO) Na 1 etapa a categoria que não houver mínimo de 5 inscritos se junta 

automaticamente com a outra categoria,sendo extinta do campeonato automaticamente 

nas demais etapa, isso válido para as categorias Light e Sport) 

Para o cálculo de sua categoria, sempre considerar  o ano do seu nascimento ! 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS PRÓ – 61 a 75 km (somente para atletas federados não 

federados , poderão largar somente nas categorias Sport e Light. Exceto 
Feminino Elite não será exigido filiação não contará pontos para Raking 
Nacional)  

1 – ELITE: 19 anos acima -  Nascidos abaixo de 2001 
 

2-  ELITE Feminino: 19 ACIMA – Nascidas abaixo de 2001 

3 – SUB-30: 23  A 29 ANOS  - Nascidos 1991 a 1997 

4 – MASTER A1 – 30 A 34 ANOS  -  Nascidos -  1986 a  1990 

5-  MASTER A2 – 35 A 39 ANOS  -  Nascidos -  1981 a 1985 

6 – MASTER B1 – 40 A 44 ANOS  -  Nascidos 1976 a  1980 

7- MASTER B2 – 45 A 49 ANOS   Nascidos – 1971  a 1975 

8 – MASTER C1 – 50 a 54 ANOS  -  Nascidos – 1966  a  1970 

9- MASTER C2 -  + 55 ANOS -  Nascidos – 1965 abaixo 
Obs: Federados somente podem largar nas categorias pro, 
correspondente a sua categoria de Filiação.  

CATEGORIAS SPORT – Percurso Reduzido – Entre 35 a  45 Km 

Obs: Na 1 etapa a categoria que não tiver mínimo de 5 inscritos 

junta-se a outra categoria e não mais existirá no Campeonato. 

10 -  Sub 17: 15 a 17  anos  - Nascidos -  2003  a 2005  

11 -  Sub 22: 18  a 22  anos  - Nascidos -  1998  a 2002 

12- Sub-30 : 23 a 29 anos  - Nascidos – 1991  a 1997 

13-SUB 35: 30 a 34 anos  - Nascidos -  1986 a  1990  

14-SUB 40: 35 a 39 anos  - Nascidos -  1981 a 1985 

15-SUB 45: 40 A 44 anos – Nascidos 1976 a  1980  

16-SUB 50: 45 a 49 anos  - Nascidos – 1971  a 1975 

17-SUB 55: 50 a 54 anos  - Nascidos – 1966  a  1970  

18 – Sub 60 : 55 a 59 anos  -  nascidos 1961 a 1965 

19  - Veterano : 60 anos acima  - Nascidos  - 1960  abaixo 

20 –  Feminino   Sport  - 15  a 29 anos – Nascidas – 2005 a 1991 

21–  Feminino Sub-30 – 30 a 39 anos  - Nascidas – 1981 a 1990 

22-  Feminino Sub-40 acima de 40 anos – Nascidas – abaixo 1980  

23 -  Sport Open Masculino (todas as idades) Categoria destinada a 
atletas que foram Campeões na Sport , mas não querem competir na 
Pro ou aqueles que não irão fazer sua identidade de atleta junto a 
Federação para participar nas categorias Pro.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE INSCRIÇÃO  

 Art. 19º Inscrições :  

Inscrições Promocionais Combo pacote promocional  para o Campeonato deve ser feito entre dia 

10  Dezembro e 30 Janeiro parcelado no cartão em 3 x sem juros Nessa modalidade Combo ,  

inscrição para todas as etapas os atletas estarão concorrendo ao sorteio de uma bike Oggi 

Hacker , que será feita  no dia 1 Fevereiro pela pagina do 

https://www.facebook.com/noroesteeventosciclisticos/ 

Opção 1 Pacote  Bronze  
 4 etapas  

 R$ 316,00 reais + taxa do site   Numeral + Chip + Medalha 
Participação + Chinelo Brinde 

Opção 2  Pacote Prata   
4 etapas  

 R$ 360,00 Reais  + taxa do 
site   

 Numeral + Chip + Medalha 
Participação +Camiseta  casual 
Dry Fit  + Chinelo Brinde  

Opção 3  Pacote Ouro  
 4 etapas  

 R$: 516,00 + taxa site  Numeral + Chip + Medalha 
participação + camiseta Ciclismo  
exclusiva do Campeonato  + 
camisetal casual + Chinelo Brinde 

 Obs: Após período promocional do lote combo , serão abertas as inscrições  individuais por etapa  

Inscrições individuais por etapa serão abertas após período promocional do 

combo no dia 1 de Fevereiro de 2020, equipes com mínimo de 10 atletas 

inscritos terão desconto de 10% em cada inscrição , feitas por uma única 

pessoal gerado um único boleto de pagamento  :  

Opção - por etapa após período 
promocional 

90 + taxa site  1 lote 
100 + taxa site 2 lote 
 
Obs: Camiseta Ciclismo a 
venda 80 reais momento da 
inscrição, Camiseta casual 40 
reais . 

Numeral + Chip + Medalha 
Participação   

 

CATEGORIAS LIGHT – Percurso Reduzido – Entre 20 a  30 Km 

Obs: Na 1 etapa a categoria que não tiver mínimo de 5 inscritos 

junta-se a outra categoria e não mais existirá no Campeonato.  

24-  Feminino -  Light 15 a 29 anos – Nascidas de 1991 a 2005  

25 -  Feminino  - Light  30 a 39 anos  - Nascidas 1981 a 1990  

26 – Feminino – Light +  40 anos – Nascidas abaixo de 1980  

27 –  Light 14: 12 a 14 anos – 2008 a 2006 

28-   Light 17: 15 a 17  anos  - Nascidos -  2003  a 2005  

29  -   Light  22: 18  a 22  anos  - Nascidos -  1998  a 2002 

30- Light  : 23  a 29 anos  -   Nascidos - 1991  a 1997 

31- Light: 30 a 34 anos   Nascidos -  1986 a  1990 

32- Light: 35 a 39 anos   Nascidos -  1981 a 1985 

33- Light  : 40 A 44 anos  - Nascidos 1976 a  1980 

34- Light: 45  a 49 anos  - Nascidos – 1971  a 1975 

35 -  Light:  + 50 anos  – 1970 abaixo  

https://www.facebook.com/noroesteeventosciclisticos/


Transferência da inscrição :  Pode ser vendida para outro  atleta , dentro do prazo final da 

realização das inscrições na quarta feira antes de cada etapa ,  essa transferência é de 

responsabilidade do atleta inscrito e o mesmo deve  comunicar a organização através do email 

marcioxc@hotmail.com  . Somente é valida para a etapa e não pode ser para outra etapa futura, 

em hipótese alguma será feito a devolução do dinheiro da inscrição.  A Responsabilidade pela 

categoria Inscrita no evento é do atleta, não sendo possível a alteração no dia do evento. 

 Sobre devolução do dinheiro , para pedidos dentro do prazo de 7 dias, contados a partir dos 

7 dias anteriores da data final do termino do encerramento da inscrição da referida etapa 

comprada,  após a compra online. (Conforme Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor – 

Lei 8078/90). 

 

POLÍTICA DE INSCRIÇÃO PARA IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS 

Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei n°10.741, de 2003, 

têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição. Sistema automático no momento da inscrição 

pelo Ticket Agora. 

 

Em todas as etapas os atletas mesmo tendo feito a inscrição individualmente  para a  

etapa concorrerão ao sorteio de uma bike Oggi Hacker necessário estar presente no ato do 

sorteio.  

Art. 20º  – (Novo) Equipes com mínimo de 10 atletas:  Deverá entrar no site da empresa 

contratada https://www.ticketagora.com.br/ para realizar o gerenciamento das inscrições e 

solicitar a inscrição de grupo para que possamos fazer a liberação no site.  Deverá ser  

efetuado um cadastro com um único responsável, caso queiram fazer as inscrições em 

grupo, no qual a cada 10 atletas da mesmo equipee/grupo da direito a 10%  de desconto 

nas inscrições de cada atleta, sendo pagamento feito por boleto .  

 NUMERAÇÃO  

Art. 22º - A numeração/Chip será fornecida pela organização do evento em cada etapa.  O 

numeral é de responsabilidade do atleta,  nele consta o CHIP de cronometragem, caso o 

atleta esqueça o numeral no dia da prova, o mesmo não poderá participar do evento. 

Art. 23º -  A Placa e numeral dorsal (costas),  deverá ser devolvida no final de cada etapa, no 

mesmo local da retirada da medalha de participação e kit frutas. 

Art. 24º - O Atleta que não devolver ou violar qualquer uma das placas de identificação, 

como cortar ou colar qualquer tipo de propaganda sem previa autorização, terá que 

ressarcir a organização com a compra de uma nova placa no valor de R$ 20,00.  

PREMIAÇÃO  

 Art. 25º - (Novo) Medalhões Personalizados da etapa de 1º a 5º colocado em cada etapa, para 

todas as 35 categorias, premiação em dinheiro nas categorias Pro Elite Masculino e Pro Elite 

Feminino para os 5 primeiros colocados, e nas categorias Pro Sub-30,  Master A1, A2, B1 , B2, 

C1, C2 para o Campeão do Campeonato na sua categoria, terá o transporte e inscrição pagos 

pela Mrsantos&Obino,  para a participação no Campeonato Brasileiro de XCM, caso esse seja 

realizado no estado de São Paulo em Julho.  As categorias Sport e light,  serão premiadas com 

Brinde  para o 1 colocado em cada categoria. 

Art. 26º -  Todos os atletas que concluírem a prova terão direito a medalha de finisher.  

 Art. 27º No Final do Campeonato serão premiados os três primeiros de cada categoria com 

troféus e Camisa de Campeão do Ranking para o Campeão geral de cada categoria e diploma  . 

mailto:marcioxc@hotmail.com
https://www.ticketagora.com.br/


Art. 28º- Durante a cerimônia de premiação, o ciclista deverá estar no pódio e manter-se 

devidamente uniformizado, camisa (não podendo estar com a camisa aberta mais de 10 

cm) e calção (de ciclismo) ou podem ser trocados por roupas que identifiquem sua equipe, 

caso seja membro de uma equipe, somente será permitido subir ao pódio com calçado 

fechado nos pés.  

RANKING INDIVIDUAL  

 Art. 29º A tabela de pontos para o ranking Noroeste 2020 do atleta será da seguinte maneira:  

TABELA DE PONTUAÇÃO RANKING 2020 

colocação Pro  Sport  Ligth 

1º  50 30 15 

2º  45 25 13 

3º  41 21 12 

4º  38 19 11 

5º  35 16 10 

6º  32 14 9 

7º  29 12 8 

8º  27 11 7 

9º  25 10 6 

10º  23 9 5 

11º  21 8 4 

12º  19 7 3 

13º  17 6 2 

14º  15 5 

  15º  13 4 

 

Art. 30º - Todo atleta que concluir a prova nas posições que não aparecerem no quadro acima, 

marcarão 1 ponto.  

Art. 31º - No caso de empate, o critério adotado para desempatar será:  

1º Critério - Maior número de vitórias.  

2º Critério – Maior número de participações no Campeonato durante o ano.  

3º Critério – Melhor Resultado na última etapa.  

Mudança de distância após a primeira etapa 

Art. 32º - O atleta ao se inscrever em um percurso maior , na primeira etapa não poderá se 

inscrever mais em um percurso menor nas etapas seguintes. Ex: Inscrição na 1º  etapa em 

uma das categorias Pro não poderá mais largar no campeonato na categoria Sport ou 

Light.  

Campeões de 2019 :   Os seguintes Atletas que conquistaram o titulo nas suas respectivas 

categorias Ligth em 2019 , só poderão correr em 2020 na categoria Sport são eles :. DANIELLE 

PATRAO, JOÃO VITOR LORENÇATO, MATHEUS HENRIQUE DA SILVA, DANILO PAPA, 

ADERVANIO  SANTOS, CLEBERSON VIEIRA DE ANDRADE, ALEXSANDRO MULATO, 

FERNANDO GAMBARO.  

Os Atletas das categorias Sport ,que foram Campeões só poderão largar na categoria PRO  em 

2020 São eles, caso os atletas não queiram largar nas categorias Pro onde deverão se federar 

para largar, podem optar por lagar na categoria Open Sport Masculino livre todas as idades:  



AURÉLIO HENRIQUE VOLPATO, DIONES CAMILO SILVA TURCI, TARSIS WILLIAN DOS 

SANTOS, EDICARLOS LEMES DE OLIVEIRA, ALESSANDER  WESLEY FRANCISCO 

SANCHES , OLDAIR SOUZA, VALDEIR VIANA DE PADUA 

• RANKING POR EQUIPES.  

Art. 33º- Será considerado equipe aquela que tiver um número mínimo de 10 atletas 

inscritos na 1º etapa.  No ranking por equipes, as equipes pontuarão com  os 10  melhores 

resultados obtidos pelos seus  atletas,  sendo considerados pela ordem de pontuação de 

seus atletas da Pro, Sport e ligth. (ver quadro de pontuação artº 29) !  

Art. 34º - O Atleta só poderá mudar de equipe 1 vez durante o ano, não perderá seus pontos 

individuais, mas não poderá levar os pontos conquistados anteriormente para a sua nova equipe.  

Art. 35º -  A equipe com maior número de atletas  inscritos em cada etapa receberá uma 

bonificação de pontos em cada etapa da seguinte forma, independente do atleta terminar a 

prova ou não. 1º  colocada –   50 pontos; 2º  colocada – 30 pontos; 3º  colocada –  15 

pontos; 

Art. 36º (NOVO) - A equipe que não tiver nenhum representante participando ,em uma das 

etapas estará automaticamente desclassificada do Ranking de Equipes.  

Art. 37º (Novo) Bolsão de largada, cada atleta deverá largar no bolsão correspondente a 

sua categoria, esses orientados por placas,  caso largue em bolsão errado estará 

automaticamente , desclassificado.  

 DISPOSIÇÕES GERAIS /Seguro Atletas 

 Art. 38º- Toda e qualquer empresa que queira comercializar/demonstrar seus produtos 

deverá entrar em contato com a organização através do emailmarcioxc@hotmail.com com 

exceção das empresas apoiadoras do evento. 

Art. 39º- Caberá ao diretor técnico da prova nomear seus auxiliares, identificando-os como 

comissários, aos quais serão delegados poderes de controle, classificação e fiscalização.  

Art. 40º- O diretor técnico  é a autoridade máxima nas competições, cabendo aos ciclistas, 

representantes e participantes em geral, acatar as determinações desta autoridade.  

Art. 41º (Novo)EXAME ANTI-DOPING • Poderemos ter exame anti-doping para alguns atletas das 

categorias Elite Masculina, Elite Feminina, ou em qualquer categoria do evento, a escolha do comissário, 

em qualquer uma das etapas da Ranking Noroeste 2020.  

 Art. 42º- (Novo)Em caso de CANCELAMENTO da prova por questões de segurança, previsão 

do tempo ou em caso de situação climática no dia prova,(tempestades de granizo etc) uma nova 

data será agendada, sendo nesse caso feita a devolução do dinheiro da inscrição caso o atleta 

não possa participar na nova data marcada, essa solicitação deve ser feita 3 dias após o 

cancelamento da etapa, passando esse prazo o atleta não terá mais direito a solicitação. 

Art.43º - Seguro atletas  - Os atletas devidamente inscritos, e que tenham feito o 

preenchimento correto dos seus dados na ficha de inscrição contendo nome completo, 

data nascimento e cpf, terão direito ao seguro durante a prova caso ocorra algum acidente, 

que necessite de atendimento medico , lembrando que o seguro so cobrirá despesas 

médicas, ondontológicas  e hospitalares,  no valor de até 5 mil reais  e em caso de morte 

ou invalidez no valor de 50 mil reais,  desde que o atleta cumpra as exigências legais da 

seguradora. 

 

mailto:marcioxc@hotmail.com

