
 
Regulamento GP Coité de Mountain Bike XCM 

05 de abril de 2020 
Parque de Exposições – Conceição do Coité, Bahia 

 
 
 

1.SOBRE O EVENTO 
 
O GP Coité de Mountain Bike XCM é um evento realizado pela Associação de Ciclistas 
Trilheiros da Caatinga, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 25.249.543/0001-78, com 
endereço na Rua Pastor Hermogenes Leite, n° 141, Quadra, CEP 48.730-000, Conceição 
do Coité, Bahia. 

 
O evento, que será realizado pela 3ª vez, ocorrerá no dia 05 de abril de 2020, com saída 
e chegada previstas no Parque de Exposições de Conceição do Coité, Bahia. A prova 
será válida pelo Ranking Baiano de Mountain Bike modalidade XCM tendo, portanto, a 
chancela da Federação Baiana de Ciclismo – FBC. 

 
O evento contará com dois percursos, sendo eles: 
 
Percurso PRO: categorias oficiais (Elite Masculina, Elite Feminina, Master A1, Master 
A2, Master B1, Master B2, Master C1, Master C2, Master D1 e Master Feminina). 
 
Percurso SPORT: categorias não oficiais (Junior, Sport A, Sport B, Sport C, Sport 
Feminina, 100Kg+, Dupla mista, PNE). 
 
 

2.CRONOGRAMA 
 

DATA  

29/01/2020 Abertura das inscrições 

04/04/2020 Encerramento das inscrições 

04/04/2020, às 19h30min Congresso Técnico – AABB 

05/04/2020, às 7h Prova – Concentração 

05/04/2020, às 9h Prova – Largada 

 
 

2.1.A largada ocorrerá pontualmente às 9h por categorias, com diferença de tempo de 
no máximo 3 minutos entre as categorias. 

 
2.2.A largada poderá ser adiada caso a Organização da prova assim decida, sem 

qualquer ônus para a realização do evento ou para a organização. 
 
 
 
 
 



 
3.DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
3.1. Ao realizar sua inscrição, o atleta declara que leu e aceitou todo o conteúdo deste 

regulamento, bem com que se encontra em boa saúde, possui preparo físico e 
psicológico para a prova, e não ter qualquer impedimento médico para sua 
participação. Compromete-se, ainda, a respeitar as normas da prova, o meio 
ambiente ao longo do percurso, os demais atletas, e a aceitar incondicionalmente 
todas as cláusulas deste regulamento. 
 

3.2.Além do quanto disposto neste Regulamento Particular, o atleta está ciente que ao 
participar do GP Coité de Mountain Bike XCM, sujeitar-se-á, ainda, às normas 
impostas pela FBC. 

 
3.3.A prova se desenvolverá por estradas e trilhas abertas ao trânsito normal de 

veículos. O atleta deverá estar atento, trafegando sempre em sua mão de direção 
e respeitando as leis de trânsito. Muita atenção nos cruzamentos, nas curvas e na 
indicação dos Fiscais. O roteiro poderá ser alterado em caso de chuva forte ou 
força maior. Nesse caso, o mesmo deverá seguir sempre a sinalização oficial e a 
orientação dos fiscais. 

 
3.4.A Organização manterá uma ambulância em pontos estratégicos ao longo do 

percurso como a equipe oficial de socorro. 
 

3.5.A segurança e a integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, 
sendo que os organizadores, patrocinadores, apoiadores ou a equipe da prova em 
nenhuma circunstância poderão ser responsabilizados por acidentes ou outras 
ocorrências, ficando a responsabilidade dos mesmos limitada à solicitação dos 
serviços de socorro público no dia do evento. 

 
3.6.Caso a Organização do evento perceba que um atleta não atende as condições 

físicas ou de saúde necessárias para a participação no evento, esta poderá, a 
qualquer momento solicitar, ao mesmo que este se retire da prova, o que implicará 
na sua desclassificação, sem qualquer ônus para a Organizadora do evento. 

 
 

4.PERCURSOS 
 

4.1.Percurso PRO: O Percurso PRO terá no mínimo 60Km, e no máximo 70Km, com 
altimetria média de 1.200m. Participarão da prova pelo Percurso PRO os atletas 
das categorias oficiais, exceto as categorias Master D e Master Feminina, que 
o farão pelo Percurso SPORT. 
 

4.2.Percurso SPORT: O Percurso SPORT terá no mínimo 40Km, e no máximo 50KM, 
com altimetria média de 700m. Participarão da prova pelo Percurso SPORT os 
atletas das categorias não oficiais e, conforme citado acima, os atletas das 
categorias Master D e Master Feminina. 
  
 
 



 
5.SINALIZAÇÃO DOS PERCURSOS 

 
5.1.A sinalização da prova será realizada de forma horizontal, com o uso de gesso na 

cor branca para indicar, mediante setas, o sentido do percurso, fechamento de 
vias e informações dos percursos; e, de forma vertical, utilizando placas brancas 
com informações em vermelho.  
 

5.2.Em alguns pontos serão utilizadas as fitas zebradas. 
 
 

6.HIDRATAÇÃO  
 

6.1.O Percurso PRO contará com 05 (cinco) Pontos de Hidratação com, 
aproximadamente, 12km de distância média entre os mesmos. 
 

6.2.O Percurso SPORT contará com 03 (três) Pontos de Hidratação com, 
aproximadamente, 12km de distância média entre os mesmos. 

 
6.3.Haverá Ponto de Hidratação, também, no Parque de Exposições, local de partida e 

chegada da prova. 
 
 

7.CATEGORIAS 
 

7.1.Categorias Oficiais / Percurso PRO: 
 

Elite masculina: idade livre ou critério técnico (Filiação exigida pela FBC) 
Elite feminina: idade livre ou critério técnico (Filiação exigida pela FBC) 
Sub 30 - 23 A 29 anos - nascidos em 1997 a 1991 
Master A1 - 30 a 34 anos - nascidos em 1990 a 1986 
Master A2 - 35 a 39 anos - nascidos em 1985 a 1981 
Master B1 - 40 a 44 anos - nascidos em 1980 a 1976 
Master B2 - 45 a 49 anos - nascidos em 1975 a 1971 
Master C1 - 50 a 54 anos - nascidos em 1970 a 1966 
Master C2 - 55 a 59 anos - nascidos em 1965 a 1961 
Master D1 - 60 a 64 anos - nascidos em 1960 a 1956 
Master Feminina - 30 anos acima - nascidos em 1990 e anos anteriores 
 
 

7.2.Categorias Não Oficiais / Percurso Sport: 
 

Junior - 15 a 18 anos - nascidos em 2005 a 2002 
Sport A - 19 a 29 anos - nascidos em 2001 a 1991 
Sport B - 30/39 anos - nascidos em 1990 a 1981 
Sport C - 40 anos acima - nascidos em 1980 e anos anteriores 
Sport Feminina - 15 a 29 anos – nascidos em 2005 a 1991 
100KG+ - Idade livre 
Dupla mista - Idade livre 
PNE - idade livre 



 
8.INSCRIÇÕES 

 
8.1.As inscrições serão realizadas via site na plataforma TicketAgora e estarão 

divididas nos seguintes Lotes:  
 
1° Lote R$90,00 (noventa reais) de 29 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020;  
2° Lote R$105,00 (cento e cinco reais) de 20 de fevereiro a 11 de marco de 2020; 
3° Lote R$120,00 (cento e vinte reais) de 12 de março a 01 de abril de 2020; 
4° Lote R$ 140,00 (cento e quarenta reais) dia 04 de abril de 2020, apenas 
durante o Congresso Técnico.  
 
OBS: Não serão aceitas inscrições no dia da prova. 
 

8.2.De acordo com a Lei Federal no. 10741/2003, mais conhecida como Estatuto 
do Idoso, as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos tem direito à Meia-
Entrada. 
 

8.3.Atletas filiados à FBC terão desconto de 10% em inscrições realizadas nos 1° e 2° 
lotes, informando o número do CPF, no campo Cupom de Desconto, no ato da 
inscrição. 

 
8.4.As inscrições do 4° lote serão realizadas apenas durante o Congresso Técnico. 

 
OBS 1: Com o objetivo de incentivar os atletas coiteenses, os mesmos terão um 
desconto de R$10,00 (dez reais) em qualquer lote, fazendo a inscrição 
diretamente com a organização. Nesse caso, o atleta terá que comprovar, no ato 
da inscrição, sua condição de natural de Conceição do Coité/BA ou residente na 
cidade há pelo menos 12 (doze), com apresentação de documento comprobatório. 

 
OBS 2: Grupos de 10 atletas terão desconto ao fazer a inscrição de uma só vez, 
diretamente com a organização. 

 
 

9.CLASSIFICAÇÃO 
 

9.1. A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada, e relacionada 
à sua categoria. 
 

9.2.Serão classificados do 1º ao 5º lugar aqueles atletas que completarem a prova, por 
ordem simples de chegada, sendo respeitada a ordem de chegada dentro de sua 
categoria, e desde que não haja recurso movido contra ele ou, havendo recurso, 
este já tenha sido julgado e indeferido. 

 
9.3.A prova terá a arbitragem da Federação Baiana de Ciclismo - FBC. A classificação 

oficial será apresentada somente após a chegada de pelo menos 2/3 dos 
participantes da prova, e de serem levados em consideração possíveis recursos 
movidos por atletas, observadores oficiais ou fiscais de prova. 

 



 
9.4.A classificação somente será validada caso o atleta complete o percurso com a 

bicicleta lacrada, e caso ele não incorra em quaisquer das situações previstas no 
item Desclassificação, descrita logo abaixo deste item. 

 
9.5.Em hipótese alguma será aceita a substituição do equipamento. 

 
9.6.O atleta é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, 

capacete e quaisquer acessórios) durante todo o evento. 
 
 

10.DESCLASSIFICAÇÃO 
 
Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que: 

 
10.1.Apresentar-se à competição sob efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal; 

 
10.2.For flagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga, ainda que 

de uso permitido, estimulante, anabolizante ou qualquer outra que possa pôr a 
segurança do usuário em risco, ou ainda a de outros atletas, público ou 
organizadores, ou que possa contribuir para a classificação desleal do usuário; 
 

10.3.Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, dentre eles o 
presidente da associação, seus apoios, fiscais e colabores; 

 
10.4.Desrespeitar outro atleta, o público, ou a qualquer componente da equipe de 

socorro ou staff do evento; 
 

10.5.Não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios durante todo o percurso 
da prova; 

 
10.6. Utilizar durante a prova de qualquer recurso externo ou para percorrer o 

percurso, entre eles carros e motos, entre outros. 
 

10.7.Receber apoio mecânico de terceiros ou de sua equipe fora do ponto de apoio 
oficial da prova, ou destinado para as equipes; 
 

10.8.Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para completá-
la; 
 

10.9.Completar a prova em bicicleta diferente da que iniciou a prova.  
 

10.10.Usar, em qualquer parte do percurso, uma bicicleta diferente da que iniciou a 
prova, mesmo que completando a prova com a bicicleta da largada. 
 

10.11.A categoria Dupla Mista, deverá realizar a prova juntos. Os atletas que compõe 
a dupla não devem se distanciar por mais de 50 (cinquenta) metros durante todo o 
trajeto. Nos pontos de controle, assim como na largada e na chegada, a distância 
não pode ultrapassar 10 (dez) metros entre os integrantes da dupla. 

 



 
 

11.PREMIAÇÃO 
 

11.1.Categorias Oficiais: A premiação para os atletas das categorias oficiais será em 
dinheiro, do 1° ao 5° lugar para as categorias Elite Masculina e Elite Feminina, e 
do 1° ao 3° lugar para as demais categorias conforme quadro apresentado abaixo: 

 

CATEGORIA 
ELITE 

MASCULINA 
ELITE 

FEMININA 
SUB 30 MASTER A1 MASTER A2 MASTER B1 MASTER B2 MASTER C1 MASTER C2 

IDADE LIVRE LIVRE 
23 A 29 
ANOS 

30 A 34 
ANOS 

35 A 39 
ANOS 

40 A 44 
ANOS 

45 A 49 
ANOS 

50 A 54 
ANOS 

55 A 59 
ANOS 

1° LUGAR R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 

2° LUGAR R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 

3° LUGAR R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 

4° LUGAR R$ 200,00 R$ 200,00               

5° LUGAR R$ 100,00 R$ 100,00               

 
 

11.1.1.Por decisão dos Organizadores de Provas que fazem parte do Ranking 
Baiano de Mountain Bike XCM, em conjunto com a Federação Baiana de 
Ciclismo – FBC, os atletas das Categorias Oficiais (exceto Master D e 
Master Feminina) que se classificarem do 1° ao 5° lugar receberão 
medalhões, medindo no mínimo 10cm de diâmetro.  

 
11.2.Categorias Não Oficiais: A premiação para os atletas das categorias não oficiais 

e para as categorias Master D e Master Feminina será apenas com troféus do 1° 
ao 5° lugar para todas as categorias. 
 

11.3.Os atletas deverão subir no pódio devidamente uniformizados. 
 

11.4.Medalhas Finisher: Os 250 primeiros atletas que cruzarem a linha de chegada 
receberão a medalhas finisher. 

 
 

12.RECURSOS 
 

12.1.Só serão aceitos recursos por escrito, entregues na Secretaria Oficial da Prova, 
durante o transcorrer da prova ou até 30 min após a chegada do interessado. Os 
recursos contra o resultado, serão aceitos em até 30 min após sua divulgação 
preliminar. 
 

12.2.Apenas serão julgados os recursos por escrito, acompanhados de depósito no 
valor de R$ 100,00 (cem reais), valor este que será devolvido caso o recurso seja 
provido. 

 
12.3.Atletas que não subirem ao pódio conforme a classificação divulgada pela FBC, 

perderá o direito a premiações, brindes ou qualquer outro benefício distribuído 
pela organização da prova. 

 



 
 

13.ENCERRAMENTO 
 

13.1.O evento se encerrará após a cerimônia de premiação de todas as categorias. 
 
 
 

Conceição do Coité, 27 de janeiro de 2020. 
Associação de Ciclistas Trilheiros da Caatinga - TDC 

 


