
                                                              

 

 

 

É  uma prova válida pelo Ranking Brasileiro e estadual de Mountain Bike (classe,XCM2) nas categorias PRO Elite Masculino ,  Master A1, A2 , B1 , B2 ,C1,C2, Pro 
Sub-30  e pelo  Ranking Noroeste de Mountain Bike, onde você pode montar uma equipe para participar ou participar individualmente. Mesmo que o atleta não 
vá participar de todas as etapas, ele pode participar de uma única etapa. Para que seus pontos sejam computados no ranking nacional nas categorias acima 
mencionadas , deve fazer sua filiação  junto a federação do seu estado, nessas categorias mencionadas somente largarão os atletas devidamente filiados. 

PROGRAMAÇÃO 

Sexta Feira  3 Abril a partir das 12 horas até as 18 hrs  – Retirada de Numeros Farmacia Similia Maringá Avenida XV Novembro 883 , centro Maringá 

Sabado -   4 Abril a partir das 8 hrs ate 12 horas -   Retirada de Numeros Farmacia Similia Maringá Avenida XV Novembro 883 , centro Maringá 

   

Domingo 5  Abril:  

A concentração no domingo: Local: https://goo.gl/maps/W1rYY97GoVC2   Centro de Eventos -  Av. Ivaí, 1885, Paiçandu - PR 

 A concentração no domingo: Das 7:00 as 8:00   retirada numeral no local.   

 Largadas - VI  GP Paiçandu de Mountain bike    

 8:30 Categorias Pro – Largada sem deslocamento , Elite Masculino e Feminino, separadas. Demais categorias conforme o numero de inscritos, será definido na 
véspera do evento.   

8:40 hrs - Categorias Sport Largada sem deslocamento, em blocos as divisões será feitas de acordo com a quantidade de inscritos na etapa, ficando pré definido 
sujeito a alteração -  1 Bloco- (Sub-17, Sub-22, sub30,sub35,sub40,Sub-45) 2 – bloco (sub50,sub55,sub60, veterano) . Feminino 3 bloco largam juntas, Feminino 
15 a 29 anos, Feminino 30 a 39 anos e Feminino acima de 40 anos .  

8:50 hrs - Categorias Light – Largada sem deslocamento, , em blocos as divisões será feitas de acordo com a quantidade de inscritos na etapa, ficando pré 
definido sujeito a alteração -  1 Bloco (Light 15/17, 18/22/, 23/29, 30/34,  anos/12 a 14 anos) 2- bloco (35/39, 40/44,  45 a 49 anos + 50 anos ) 3- Feminino 3 
bloco largam juntas, Feminino 15 a 29 anos, Feminino 30 a 39 anos e Feminino acima de 40 anos .  

 

Premiação , ocorrerá após  a confirmação dos 5 primeiros colocados de cada categoria, sendo feita imediatamente , após a chegada dos atletas.  

 

 INSCRIÇÕES  

 As inscrições no valor de R$90,00 reais até o dia 29 Março (Domingo )  , + taxa comodidade cobrada pelo  site  da empresa contratada após essa data , até a 
data de  1 Abril   ,  o valor sobe para R$ 100,00 reais  + taxa da empresa contratada .  

Todos os inscritos concorrem a sorteio de uma bike OGGI.  E sorteio de avaliações Fisiológicas da Cane , que serão feitas no dia do evento, além de sorteio de 
Brindes Free Force.  

 * Não serão aceitas inscrições fora do site ! 

 Verificar lista de inscrito ,  na quinta feira  2  Abril  , havendo algum erro ou alteração a fazer,  entrar em contato com a organização e não com site da 

inscrição,  através do email: marcioxc@hotmail.com ou pelo watzap 44999947104 

  KIT DO ATLETA 

O atleta inscrito na prova  terá como beneficio: 

* Kit Atleta ( Numeral com chip para a competição); 

* Seguro na prova em caso de acidentes, sendo que o primeiro atendimento e feito na rede publica ; 

* Medalha de participação para todos que terminarem; 

* Fruta na chegada, hidratação com reidrat e suco viva feliz, água mineral; 

*  Carro de apoio , batedores com moto e Ambulância; 

* Sorteio de brindes , Free force; 

* Fotos  do evento, fotógrafos do site www.disposicao.com.br 

* Apoio durante o percurso com pontos de água, cortesia oferecido pela organização.  Lembrando que o atleta é responsável por  levar toda água  e alimento 
que ele acha que será necessário  para percorrer o trajeto .  

Obs: A organização do evento pode alterar as distâncias de prova , dentro dos limites estabelecidos no regulamento do campeonato, mesmo antes da largada, 

por questões climaticas ou outros fatores que poderão colocar em risco a segurança dos atletas. Sendo sempre comunicada a distancia no  momento da largada. 

Hotéis / Alojamento 

Hotel Cadori  Endereço: 142, R. Mal. Castelo Branco, 1208, Paiçandu - PR, 87140-000 Telefone: (44) 3043-7333 

Residence Hotel Endereço: R. Curitiba, 1779, Paiçandu - PR, 87140-000 Telefone: (44) 3244-5477 

Alojamento – A confirmar com Município  

Categorias - Pro 65 km – Previsão  1200 altimetria em breve mapa do trajeto 

 

http://www.cbc.esp.br/default/calendarios.php?m=mtb
https://goo.gl/maps/W1rYY97GoVC2
https://www.ticketagora.com.br/
https://oggibikes.com.br/
mailto:marcioxc@hotmail.com
https://www.freeforce.com.br/
http://www.disposicao.com.br/
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Categorias Sport  42 km – previsão 580 altimetria, mapa em breve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Campeões Sport em 2019  em algumas categorias não poderão largar mais na Sport em 2020, ver regulamento campeonato , aqueles que foram 

campeões Sport e não quiserem competir na Pro , deverão correr na categoria Open Sport 

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 

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.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Campeões Ligtht em 2019 não poderão largar nas categorias Ligth em 2020 somente na Sport ou Pro, ver  regulamento campeonato 

https://drive.google.com/drive/folders/1-GuIPC4mY43no-MQOR4-qyIfM2HbPTBa 

Premiação na etapa Paiçandu  : Serão premiados os 5 primeiros colocados de cada categoria com medalhões personalizados, e para todos os que concluírem a 
prova receberá medalha de participação, os campeões da etapa receberão Brindes , (Exceto categorias Pro)  

Premiação em dinheiro Pro Elite Masculino/Feminino/ Pro Master e Pro Sub – 30  conforme quadro abaixo; 

 Pro Elite Masculino   
(Somente Federados)   

Pro Elite  Feminino  
(Sem Exigência de filiação) 

Pro Master 
A1,A2,B1,B2, C1, 
C2 e Pro Sub 30  

Categorias Light e 
Sport todas  

1º   R$ 1.000,00 1º  1.000,00 
1º Lugar 200,00  1º Lugar – Brinde  

2º  R$ 700,00 2º  500,00 
Obs: Somente 
Federados 
poderão largar. 

Obs: Sem Exigência de 
filiação) 

3º  R$ 500,00 3º  200,00 

4º  R$ 300,00 4º 100,00 

5º  R$ 200,00 5º 100,00 

 

 
 
 

Categorias Ligtht  23   km – Altimetria 290 aproximadamente 
 
 
 
 

CATEGORIAS LIGHT – Percurso Reduzido – Entre 20 a  30 Km 
 

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  

36 – Circuito kids recreacional, não tem pódio , somente medalha de participação , inscrições 
gratuitas , obrigatório uso do capacete crianças de 7 a 10 anos. 

Premiação final do campeonato os Campeões  receberão após as 4 
etapas: 

* Camisa de Campeão do ranking em todas as categorias; 

* Diploma; 

* Troféu para os 3 primeiros colocados nas categorias individuais; 

* Troféus para as 3 melhores equipes do Ranking 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-GuIPC4mY43no-MQOR4-qyIfM2HbPTBa

