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REGULAMENTO TÉCNICO MTB NORTE 2020 

   O Campeonato regional MTB NORTE é organizado através do CANAL DO CICLISTA, em 

parceria com cada cidade sede. 

  Este Regulamento Técnico de Mountain Bike, BASEIA-SE nas especificações, critérios 

da, CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), e alguns critérios de demanda especifica. 

 

Disposições: 

1-Categorias 2020; 

2-Etapas 

3-Pontuação; 

4-Premiação Etapa; 

5- Premiação do Campeonato  

 

1-Categorias 2020 

As Categorias em Disputas serão as seguintes: 

 

CATEGORIAS DE BASE E INCENTIVO: 

(inscrições gratuitas, leve seu filho para diversão) 

1-PRÉ-BIKE (ATÉ 4 ANOS) - Medalhas 

2-5/6 ANOS - Medalhas 

3-7/8 ANOS - Medalhas 

4-9/11 ANOS - Medalhas 

 

CATEGORIAS MASCULINO PERCURSO PRINCIPAL 

ELITE – Idade Livre, Critério Técnico 

12 A 14 ANOS - Troféu Até 5ª 

15 A 17 ANOS - Troféu Até 5ª 

18 A 29 ANOS - Troféu Até 5ª 

30 A 39 ANOS - Troféu Até 5ª 

40-A 49 ANOS - Troféu Até 5ª 

50 ACIMA  - Troféu Até 5ª 

CATEGORIAS FEMININO PERCURSO PRINCIPAL 

ELITE – Idade Livre, Critério Técnico - Troféu Até 5ª 

Master Acima de 40 anos - Troféu Até 5ª 

 

2-Etapas 

A edição 2020, será realizada entre 5 e 7 etapas na região norte de Mato Grosso. 

Etapa Final: Sábado XCM / Domingo XCO e na sequencia Premiação do Campeonato. 

3-Pontuação 

1º50 

2º45 

3º41 

4º38 

5º35 

6º32 
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7º30 

8º29 

9º28 

10º27 

as demais posições decrescente de 1 em 1 ponto. 

4º Premiação da Etapa 

Todas as Faixas etárias da competição do percurso principal, serão premiadas com troféus até 

o quinto Colocado e dinheiro até terceiro colocado. 

O valor da premiação em dinheiro devera obrigatoriamente obedecer o valor mínimo para 

cada etapa, conforme abaixo: 

1º Colocado – R$100,00 

2º Colocado – R$100,00 

3º Colocado – R$100,00 

todas as faixas etárias serão premiadas.  

 

5º Premiação do Campeonato  

A premiação do campeonato será através do ranking final, somatória de pontos de cada etapa. 

Todas as Faixas etárias da competição do percurso principal, serão premiadas com a placa de 

homenagem até quinto colocado. 

A premiação em Dinheiro, será de acordo com percentual das inscrições que será dividido 

entre as categorias. 

 

  Qualquer ciclista poderá participar do Campeonato MTB NORTE de Mountain Bike. 

 

  O preenchimento correto dos dados na ficha de inscrição é de responsabilidade do 

atleta. A falta de dados ou dados incorretos pode ocasionar a perda do direito do seguro 

atividade que a organização oferece a todos os competidores.  

 

  No dia do evento não serão realizadas inscrições, exceto para as categorias de base. 

No caso de participação de atleta menor de idade, a ficha de inscrição da prova deverá ser 

assinada pelo seu responsável legal.  

 

  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.  

  É proibido atrapalhar o trabalho de controle dos comissários e fiscais/staffs, bem como 

agir sem respeito com os mesmos ou não acatar as suas orientações. Lembre-se, o staff está 

trabalhando para auxiliar os competidores, principalmente no item de segurança.  

 

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

procurar informar o fato ao controle da prova ou staff mais próximo.  

  

  Após receber a bandeirada de chegada, o atleta não poderá continuar circulando pelo 

trajeto ou área de chegada. 

 

  É proibido impedir a ultrapassagem de forma desleal e antidesportiva durante a 
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disputa.  

  É PROIBIDA a troca de bicicletas durante a prova, somente é liberado a troca de rodas 

ou manutenção realizada pelo próprio atleta ou pela sua equipe. 

  As reclamações somente serão aceitas por escrito até 30 minutos depois de ser fixado 

o resultado parcial da prova. 

 

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

Proibido o uso de fone de ouvido.  

 

  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 for flagrado descumprindo esta norma, será penalizado com desclassificação da 

competição. 

 

  Todos os atletas que concluírem a prova terão direito a medalha de finisher. 

   

  Os atletas que forem classificados para premiação de pódio, e não estiverem presentes 

à cerimônia ou não estiverem devidamente uniformizados no pódio, serão automaticamente 

desclassificados da etapa, salvo em casos devidamente justificado por escrito antes do início 

da competição.  

 

  Para Classificação do Ranking Final, 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. 

 

   Cada etapa será nomeado um diretor de prova, Caberá ao diretor de prova nomear 

seus auxiliares, identificando-os como comissários, aos quais serão delegados poderes de 

controle, classificação e fiscalização. 

 

  O diretor de prova é a autoridade máxima nas competições, cabendo aos ciclistas, 

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

 

  Em caso de CANCELAMENTO da prova por questões de segurança, situação climática 

no dia prova, ou motivo de força maior, que o diretor do evento julgue que não é possível 

ocorrer o evento, o valor da inscrição não será devolvido e não será transformado em crédito 

para outro evento.  

 

  Os casos não relacionados ou omissos serão deliberados pelo Diretor de prova e 

divulgado no site www.canaldociclista.com.br . 

 

 

Norte de Mato Grosso, Fevereiro de 2020. 

 


