
 
 

Regulamento Campeonato Paulista de XCO 2021 
REGULAMENTO CAMPEONATO PAULISTA DE 

MOUNTAIN BIKE XCO 

Este Regulamento poderá sofrer alterações até a data da prova . 

 

1. Campeonato Paulista de Mountain bike XCO\XCC 2021  

•  Etapa única  21 E 22/08/2021  – THOR BIKE TRAIL -ARAÇOIABA DA SERRA ( ESTRADA DO 
CAPANEMA Sem numero ) 

LIMITE DE 150 ATLETAS   

2. Das categorias 

* Idade completa em 31/12/2021 será a data base para cálculo das categorias 

2.1 Categorias Oficiais 

- Evento aberto a Federados em São Paulo , vetado a participação de atletas 
FEDERADOS EM OUTRAS FEDERAÇÕES. 

Caso o participante realize a inscrição sendo federado em outra federação, será 
cancelado sua participação e não será realizado o reembolso da taxa de inscrição. 

Ciclismo de Estrada/Pista e Ciclismo MTB 



 
 

 

 

  

 



 
 

 

 

3. – Formato da competição e número de voltas    

3.1 – Campeonato Paulista de MTB XCO será realizada na modalidade cross country . 

3.2 – Cada bateria ou largada  terá um número máximo de  voltas sendo variável entre 
categorias será dada a bandeirada de chegada para todos os competidores da categoria após 
a passagem do líder. Para fins de resultado será considerada a soma de voltas do atleta até o 
momento da bandeirada final. 

Obs.: O número de voltas de cada bateria poderá ser alterado por decisão comum da maioria 
até 30 minutos antes da largada da bateria pelo diretor de prova.  

 

4. Numeração, Chip e Lacre 

4.1 - O atleta receberá um  número para a bike que será de uso obrigatório, o extravio ou 
perda acarretará o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais) para aquisição de um novo 
número. Os números danificados serão trocados pela organização, sem ônus para o atleta, 
desde que o material danificado seja entregue à organização na secretaria do evento ou 
comprovado por comissário do circuito; 

4.2 - Apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda das placas, sob pena de 
multa e desclassificação do atleta, a mudança na programação visual da numeração (a placa 
não pode ser cortada ou ter adesivos colados, por exemplo), obrigará o atleta a adquirir um 
numeral novo, estando ainda sujeito a punição; 

4.3 - O atleta receberá em cada etapa um chip que deverá usar durante a prova e devolver ao 
comissário de conferencia no final da prova; 

4.4 - A não devolução do Chip/placa acarretará uma multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
a ser paga através de um boleto gerado automaticamente em nome do atleta; 

4.5 - As rodas poderão ser trocadas. Reparo ou troca de qualquer parte da bicicleta, que não 
o quadro, pode ser feito pelo atleta ao longo do circuito (área de apoio) ou por outra pessoa 
na área dos boxes. O lacre, obrigatório, deverá ser colocado no conduite do freio dianteiro; 

5. Apoio e abastecimento aos atletas 

5.1 - O apoio aos atletas será feito exclusivamente nas áreas demarcadas pela organização. O 
apoio realizado fora da área demarcada desclassifica imediatamente o atleta; 

5.2 - O integrante da equipe de apoio (apoiador) não poderá correr ao lado da bicicleta 
(nenhum dos lados); 

5.3 - Não será permitido qualquer contato físico entre apoiador e o ciclista, apoio das equipes 
deverá ser feito sempre do mesmo lado definido pela organização na área dos boxes; 

5.4 - Está permitido o apoio mecânico das equipes somente dentro da área de apoio. O reparo 
mecânico pode ser feito pelo atleta, pela equipe e/ou terceiros na área de apoio; 

5.5 - O atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e outros 
competidores; 



 
 

5.6 - Não é permitido nenhum tipo de comunicação de rádio entre os atletas e entre atletas e 

equipe. O atleta que estiver se comunicando será automaticamente desclassificado. É proibido 

o uso de fones de ouvido durante a competição; 

5.7 - A organização reservará um espaço para as equipes montarem suas tendas 
próximo ao evento. Não é permitida a comercialização ou demonstração de qualquer 
produto durante o evento dentro das tendas e/ou na área de equipe. A equipe que 
insistir em realizar venda ou exposição de produtos será retirada pela equipe de 
segurança da organização.  

6. Dos valores, prazos e locais de inscrição 

6.1 - As inscrições deverão serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela Internet através do site 
www.cronosports.com.br 

PARA AS CATEGORIAS KIDS, MIRIM E INFANTIL A INSCRIÇÃO SERÁ GRATUITA E 
APENAS PARTICIPATIVA , O ATLETA NÃO RECEBERÁ KIT DE PARTICIPAÇÃO , O 
PERCURSO SERÁ REDUZIDO PARA ESTAS CATEGORIAS. 

Todas categorias valor variável de acordo com a data de pagamento (R$ 120.00 à 
130.00) 

6.2 - Devido a utilização do Chip, as inscrições terão seu término na terça-feira que antecede 
a realização do evento com limite de 150 participantes. 

6.3 - A inscrição é pessoal e não poderá ser transferida a terceiros e/ou devolvida em nenhuma 
hipótese (não poderá ser usada de crédito em etapas seguintes) 

6.4 - Atenção ao preenchimento do TERMO DE RESPONSABILIDADE com os dados corretos. 
O atleta menor de idade deve colocar os dados do responsável legal e o mesmo deve assinar 
a ficha de inscrição 

6.5 - Todos os atletas devem levar o documento original ou cópia autenticada na confirmação 
da inscrição junto com o TERMO DE RESPONSABILIDADE assinado e o comprovante de 

pagamento. O atleta que não apresentar o documento não participará da competição.  

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O TERMO DE RESPONSABILIDADE  

7. Pontuações para  Ranking  individual  – Federação Paulista de Ciclismo 2021 

http://www.cronosports.com.br/


 
 

 

8. Premiações 

8.1 - Para subir ao pódio o atleta deverá estar uniformizado. O atleta que estiver 

descalço ou sem camisa, não será premiado e perderá o prêmio, mas não os pontos 
adquiridos; 



 
 

8.2 - O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá seu prêmio, porém 

não perderá os pontos adquiridos; 

8.3 - Troféus do 1º ao 3º em cada categoria . 

OBS: Atletas Federados somente poderão participar em sua respectiva categoria 
filiada. Não será permitida dupla participação.  

Premiação Ranking Final  

8.4- Título de Campeão ou Campeã Paulista de MTB XCO 2021 em todas categorias Oficiais 
seguindo até 3º Colocado.  

8.5 Brindes e outras premiações serão divulgadas ao longo do Campeonato.  

9. Resultado da prova e recursos 

9.1 - Logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada Grupo de categorias, 
os mesmos serão anunciados e afixados para avaliação dos atletas interessados. Recursos 
serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado oficial. 
Passado este prazo, o mesmo será homologado pela Organização e divulgado como oficial; 

9.2 - Somente serão aceitos recursos por escrito (pegar formulário na secretaria) e 
acompanhados de um depósito de R$ 100,00. Caso seja julgado procedente, o depósito será 
devolvido.  

10. Obrigatoriedades e Penalizações 

10.1 - É obrigatório o uso de capacete, luvas, camisa com manga, bermuda ou calça, sapatilha 
ou tênis durante a prova. O atleta que não estiver usando os equipamentos de segurança será 
desclassificado, mesmo durante o treinamento de sábado. É também recomendado o uso de 
óculos; 

10.2 - Serão desclassificados os atletas que: 

10.1- Fornecerem falsas informações, praticarem manobras desleais com outros atletas, 
tiverem conduta anti desportiva mesmo não sendo no momento da prova, atalharem por 
caminhos não permitidos ou pegar carona, trocar de bicicleta ou atleta não possuir pelo menos 
o número de identificação durante a prova, estar acompanhado por terceiros no percurso 
(inclusive animais de estimação), dar ou receber manutenção fora dos pontos oficiais de apoio, 

largar fora da área de sua categoria, desrespeitar membros da organização, tumultuar o 
trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação); 

10.3 - É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio no 
percurso da prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado; 

10.4 - Se o atleta ou sua equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso poderá ser 
penalizado.  

10.5 - É obrigatório o participante percorrer todo o circuito na área demarcada por fita, cal ou 
quando não houver seguir exatamente a área limpa do circuito (trilhas) 

11. Publicidade e direito de uso de imagem 

11.1 - A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada, desde que a empresa, fotógrafo 
ou cinegrafista solicite autorização junto a secretaria do evento; 



 
 

11.2 - Os atletas que tiverem alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por 

escrito antes da prova. Caso contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para 

qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer compensação financeira, por tempo 
indeterminado.  

12. Responsabilidades e obrigações 

12.1 - A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, os promotores e patrocinadores não 
se responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer 
traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes durante o 
treinamento ou competição; 

12.2 - É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir 
durante a competição. A título de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer água 
potável para cada atleta inscrito, em postos de controle ao longo do percurso; 

12.3 - É responsabilidade de cada participante: Ter um convênio médico (para 
assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As equipes médicas que apoiam o 

evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um 
hospital público mais próximo. Todas as despesas hospitalares correrão por conta do 
acidentado; 

12.4 - Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza não jogando 
lixo no percurso é obrigação de todos.  

13. Generalidades 

13.1- Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova e comissários responsáveis; 

13.2 - A organização do evento se reserva no direito de alterar a data e local da realização das 
provas com até 15 dias de antecedência, bem como quaisquer alterações de cláusula e/ou 
condições do presente regulamento com 24 horas de antecedência através do 
Portal  www.cronosports.com.br 

13.3 – Campeonato Paulista de Mountain Bike é uma realização de Federação Paulista de 
Ciclismo em parceria com CRONOSPORTS 

 
 

Cronograma – Campeonato Paulista de Mountain Bike XCO 2021 

1º Etapa  a ser realizada em 21 e  22/08/2021 -THOR BIKE TRIAL -ARAÇOIABA DA SERRA  

22/06/2021 – Abertura da Inscrições Valor promocional R$ 120.00  C/ camiseta +TAXA DO 
SITE 

23/07/2021 – Término das inscrições com Valor Promocional. 

24/07/2021 -  Inscrições no valor R$ 130.00 C/ Camiseta +TAXA DO SITE   

15/08/2021 – Fim das Inscrições. Limite de 150 participantes Inscrições até 15/08 as . Não 
serem aceitas inscrições no dia do evento. 

22/08/2021 – Montagem da Arena do evento  

22/08/2021 - 06:00 Abertura Oficial do evento 2021 - Entrega de Kits da 06:00 as 07:30 



 
 

21/08/2021 – 10:30 às 12:00 Abertura da Pista para reconhecimento e entrega de Kits. 

Local arena principal do evento.  

21/08/2021 – SHORT TRACK DAY PARA ELITE JUNIOR E SUB 23 (NUMEROS DE VOLTAS A 

SER DEFIMIDO PELA ORGANIZAÇÃO) 09:00  

Premiação especial para os 3 primeiros colocados no geral ( definição do grid de largada para 

o dia 22 

O valor da inscrição da direito a participação dos atletas de elite JUNIOR E SUB 23 no short 
track . 

Dia 21 esta liberado para as categorias de idade fazerem o reconhecimento da pista das 
10h30 as 12h após a prova de short track , obrigatório o uso de pulseira para utilização da 

pista. 

 

PREMIAÇÃO APÓS AO TERMINO DE CADA BATERIA 

Cronograma de Largadas e números de voltas. 

 
 

  CRONOGRAMA DE LARGADA 

 

  

SERÁ DEFINIDO PELA ORGANIZAÇÃO  

INFORMAÇÕES EM BREVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PERCURSO XCO 

 


