
Art. 1 - CIRCUITO SAÚDE: 

CAP. 01.01: Copa São Paulo de Mountain Bike 2021. 

Município: Joanópolis - SP. 

Local: Campo Bela Vista - R. José Galdino, 1-197. 

Data: 24 de outubro de 2021. 

CAP. 01.02: Devido a Pandemia, após longos meses de espera, estamos anunciando que 

iremos realizar nos dias 23 e 24 de ouutbro a Copa São Paulo de Mountain Bike etapa única e 

as vagas serão LIMITADAS!!!! 

CAP. 01.03: FOR THE BESTS 2020: Número de Identificação mais uma ação EXCLUSIVA ele é 

intransferível, estes conquistado por você PARTICIPANTE em 2020, todos já estão com os 

CHIPS cadastrados, onde agora com a classificação obtida você adquire benefício para 2021, 

este representa 100% Off nas INSCRIÇÕES para todos os VOUCHER GOLD, ou seja, os 25 

CAMPEÕES DE CADA CATEGORIA, para VOUCHER SILVER (segundo colocado), 50% Off e para 

VOUCHER BRONZE (terceiro colocado) 25% Off, este VOUCHER. 

OBS: Este desconto para participantes que optar por correr na categoria PRO. 

OBS¹: Maiores informações ver Art. 11 - BENEFÍCIOS. 

Art. 2 - INSCRIÇÕES: 

CAP. 02.01: Período de inscrições: 12/08 a 19/10 ou até completar o número de inscritos. 

CAP. 02.02: As inscrições poderão ser feitas somente antecipadas, ON LINE pelo site: 

www.ticketagora.com.br 

OBS: Não poderão ser feitas inscrições no dia da prova em hipótese alguma. 

OBS¹: Todos participantes terão seguro no momento da competição. 

OBS²: CAMPEÃO, VICE CAMPEÃO, TERCEIRO COLOCADO e PCD, deve solicitar a ficha de 
inscrição por e-mail, este é o único meio para obter desconto e para as inscrições GRATUITAS. 

projetoeart@terra.com.br  

CAP. 02.03: INSCRIÇÃO: Valor de R$100,00 (cem reais), até 19/10. 

OBS: KIT PARTICIPAÇÃO: Medalha Finisher, Kit de Frutas, Hidratação durante e ao final da 
prova, todos participantes contarão com seguro competição. 

CAP. 02.04: As inscrições serão limitadas, podendo assim ser encerradas antes da data limite, 
atingindo o número máximo de participantes, não poderão ser feitas inscrições no dia da 
prova em hipótese alguma, as inscrições só terão validade se estiverem corretamente 
preenchidas e quitadas (OBRIGATÓRIO). 

OBS: Após a efetivação das inscrições, a organização do evento não reembolsará o valor da 
inscrição aos participantes que desistirem de participar em hipótese alguma. 

OBS¹: Somente para pedidos dentro do prazo de 7 dias após a compra online, (conforme Art. 
49 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90), lembrando que a devolução somente a 
parte que cabe a organização, não encargos que possa ter no site onde você realizar sua 



inscrição, ou mesmo produtos adquiridos dentro do pacote camisa, bonés, brindes em geral, 
etc. 

CAP. 02.05: Trazer 01 LITRO DE LEITE faz parte da inscrição, ou será cobrada a taxa de: 

OBS: R$ 5,00 (obrigatório para retirada do KIT). 

OBS¹: LEMBRANDO QUE A AÇÃO SOCIAL É OBRIGATÓRIA! Esta é uma maneira simples e 
educada de retribuir todo o esforço da população local em abrir as portas de sua cidade para 
que a prova se realize com beleza e segurança. 

CAP. 02.06: É obrigatório para retirada do KIT documento com foto e a apresentação do 
comprovante de pagamento caso seu pagamento não foi confirmado pelo site de inscrições. 

OBS: Confira seu nome na listagem de inscritos e informações atualizadas e publicada na 
semana do evento (FACEBOOK - SOCOBIKE/APEAA) última atualização sábado dia 23/10. 

CAP. 02.07: Para menores de 18 anos apresentarem a cópia do RG e CPF ou Habilitação do 
responsável e a ficha de inscrição assinada pelo responsável para retirada do KIT. 

OBS: Encaminhar para o e-mail a ficha de inscrição (OBRIGATÓRIO) para validação da inscrição: 

socoproducoes@terra.com.br 

CAP. 02.08: CATEGORIA PCD - INSCRIÇÕES GRATUITAS podendo ser feitas somente 
antecipadas, para portadores de necessidades especiais; apresentarem a cópia do RG e CPF ou 
Habilitação do responsável e a ficha de inscrição assinada pelo responsável. 

OBS: Doação de 01 LITRO DE LEITE (opcional). 

OBS¹: Solicitar informações para laudos dos requeridos na respectiva categoria, este é para 
participantes que por ventura nunca participou das nossas competições. 

Encaminhar para o e-mail a ficha de inscrição (OBRIGATÓRIO) para validação da inscrição:  

socoproducoes@terra.com.br 

CAP. 02.09: IDOSOS: Para participantes acima de 60 anos, o participante tem 50% de desconto 
mediante apresentação da Carteira de Identidade, expedida pelo órgão competente, no 
momento da compra da inscrição e na retirada do KIT, conforme Estatuto 
do Idoso, lei 10.741/2003. 

Art. 03 - CATEGORIAS: 

CAP. 03.01: CATEGORIAS da PROVA: As categorias serão divididas: Pró e Sport, devendo seguir 
como principal critério a data de nascimento para se inscrever na categoria desejada. 

CAP. 03.02: CATEGORIAS PRÓ. 

Elite Masculino - Nasc. até 1998 ou critério técnico 

Sub – 30 - De 1992 a 2002 

Sub – 35 - De 1987 a 1991 

Sub – 40 – De 1982 a 1986 

Sub – 45 - De 1977 a 1981 

Sub – 50 - De 1972 a 1976 



Sub – 55 - De 1967 a 1971 

Veterano - Nascido até 1966 

CAP. 03.03: CATEGORIAS SPORT. 

OBS: Serão divididas por idade, MASCULINO, FEMININA e DUPLA MISTA e DUPLA MASCULINA: 

CAP. 03.04: CATEGORIAS SPORT MASCULINO. 

Sub – 23 - De 1999 a 2007 

Sub – 30 - De 1992 a 1998 

Sub – 35 - De 1987 a 1991 

Sub – 40 - De 1982 a 1986 

Sub – 45 - De 1977 a 1981 

Sub – 50 - De 1972 a 1976 

Sub – 55 - De 19676 a 1971 

Veterano - Nascido até 1966 

PCD - Nascido até 2002 

CAP. 03.05: CATEGORIAS SPORT FEMININA: 

Feminina Sub – 30 - De 1992 a 2007 

Feminina Sub – 40 - De 1982 a 1991 

Feminina Sub – 50 - De 1972 a 1981 

Feminina Sub – 55 - Nascida até 1971 

CAP. 03.06: CATEGORIAS SPORT DUPLA: 

Dupla Masculina - Nascido até 2007 

Dupla Mista - Nascido(a) até 2007 

Para as categorias Duplas é obrigatório os dois competidores completarem a prova juntos, 
sendo permitido o auxílio do parceiro (a). 

OBS: Somente nas categorias DUPLAS os atletas podem se ajudar (atletas da mesma equipe), 
inclusive um empurrando o outro com as mãos. 

Entretanto, o uso de qualquer artifício como corda ou câmara de ar, entre outros, desclassifica 
a dupla imediatamente. 

OBS¹: As DUPLAS são obrigadas a pedalar sempre juntas ou bem próximas (dentro do campo 
visual do parceiro). A passagem pelo ponto de controle (PC) só será validada com os 2 (DOIS) 
membros da dupla juntos, ou seja, as DUPLAS são obrigadas a cruzarem a linha de chegada 
JUNTAS. Não será permitido o uso da bicicleta tipo TANDEM. 

OBS²: Os participantes nas categorias Dupla percorrerão o percurso da categoria SPORT. 

Art. 04 - PREMIAÇÃO E SOLENIDADE: 



CAP. 04.01: SOLENIDADE: Nosso cerimonial de premiação devido a Pandemia terá início assim 
que completar o pódio da respectiva categoria. 

OBS: Para os participantes que por ventura chegar após às 12h:30min, que forem ao pódio 
poderão retirar seu troféu com a organização após o encerramento da premiação. 

OBS¹: 12h:30min tempo máximo para premiação das categorias. 

CAP. 04.02: AÇÃO EXCLUSIVA - TROFÉU: Serão premiados com troféu os 5 primeiros colocados 
(as) de cada categoria, divididas por idade PRÓ, SPORT e DUPLAS. 

OBS: Principal critério será tempo de prova em sua respectiva categoria. 

CAP. 04.03: AÇÃO EXCLUSIVA - GOLD MEDAL PERSONALITY. 

OBS: Medalha de participação para todos que completar a prova nas categorias PRÓ e SPORT. 

OBS¹: ENTREGA DE MEDALHAS: As medalhas de participação serão entregues em mãos por um 
staff no ato da chegada e não mais colocada no competidor. 

OBS²: Os participantes que quiserem fazer sua foto FINISHER, recomendamos que mesmo já 
coloque sua medalha na mesma hora que teremos fotografo para registrar este momento, ou 
seja após sua dispersão participante não terá acesso neste espaço de chegada, evitando assim 
aglomerações futuras. 

Art. 05 - CLASSIFICAÇÃO: 

CAP. 05.01: VENCEDOR - Será considerado vencedor o participante que fizer o percurso, 
determinado pela organização, com menor tempo, dentro de sua respectiva categoria. 

CAP. 05.02: RESULTADO DA PROVA - Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados 
finais, os mesmos serão anunciados e afixados em local de fácil acesso para avaliação dos 
atletas interessados. 

CAP. 05.03: RECURSOS - Serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do 
resultado, passado este prazo, o mesmo será homologado pela organização da prova e 
divulgado como oficial. 

OBS: Somente serão aceitos recursos por escrito e individual (pegar formulário na secretaria), 
acompanhados de um depósito de R$ 100,00 (CEM REAIS) que deverá ser realizado na 
secretaria do evento, os recursos serão julgados separadamente pelo comissário de prova. 

OBS¹: Não serão aceitos recursos coletivos, caso o recurso seja julgado procedente, o depósito 
será devolvido ao atleta, caso contrário o dinheiro será doado a uma instituição de caridade 
conforme indicação os organizadores da prova. 

Art. 06 - PERCURSOS: 

CAP. 06.01: Formato XCM para as categorias PRÓ e XCP para as categorias SPORT. 

OBS: Onde os participantes poderão percorrer trilhas e principalmente estradas de terra em 
vias rurais, onde trânsito estará aberto a todos e deve prevalecer a lei de transito. 

CAP. 06.02: PERCURSO XCM PRÓ - Aproximadamente 75K. Breve maiores informações. 

CAP. 06.03: PERCURSO XCP SPORT - Aproximadamente 40K. Breve maiores informações. 

CAP. 06.04: PERCURSO - Os participantes devem ter MUITA ATENÇÃO durante todo o percurso 
e não trafegar na contramão de direção, pois o roteiro da prova passará por todo tipo de via, 



como estradas de terra, trilhas naturais, propriedades particulares e estradas pavimentadas, 
exigindo total atenção dos atletas, prevalecendo às leis de trânsito quando em vias públicas. 

OBS: Cabe ao atleta zelar pela sua própria segurança, segurança dos outros competidores e 
das pessoas que por ali transitam. 

 

OBS¹: Os percursos atendendo as normativas oficiais (CBC e FPC), atendendo nos formatos XCP 
e será de médio a alto nível de dificuldade técnica e alto nível de exigência física, com 
altimetria desafiadora, ideal para atletas que gostam de trilhas técnicas (single-tracks) e fortes 
desafios. 

CAP. 06.05: A organização do evento poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por 
questões de segurança ou de força maior. 

CAP. 06.06: O tempo limite de prova será definido pelo Comissário de prova. 

OBS: Após esse tempo o atleta não entra na classificação, esse tempo pode ser revisto pelo 
comissário caso seja necessário. 

CAP. 06.07: Caso o participante não tenha condições de terminar a prova ou desista por 
qualquer motivo, deverá procurar imediatamente um membro da organização mais próximo 
para entregar a placa de identificação e comunicar o abandono. 

OBS: O atleta que não terminar a prova não terá sua colocação computada e receberá a sigla 
DNF: 

(Did Not Finish / Não Completou a Prova). 

CAP. 06.08: SINALIZAÇÃO - A sinalização do percurso será feita com fitas coloridas, cavaletes, 
placas, cones, setas de cal no chão e voluntário. 

CAP. 06.09: A separação dos percursos acontecerá através de placas indicativas e setas 
pintadas no chão, que indicarão aos atletas do percurso PRÓ e SPORT a direção a ser seguida. 

CAP. 06.10: SINALIZADOR - Para serem distribuídos por todo percurso, nos principais pontos de 
prova, locais de risco, pontos de água, divisão de categoria. 

OBS: Os sinalizadores devem estar devidamente uniformizados (camisa ou colete) que possam 
ser facilmente identificados e munidos de apito e bandeira nos locais de risco. 

Art. 07 - SEGURANÇA: 

CAP. 07.01: Será obrigatório o uso de capacete. 

OBS: Usem sempre os equipamentos de segurança luvas, óculos, sapatilha, bermuda e camisa 
adequada, estes pequenos detalhes farão uma grande diferença ao final de cada competição, 
e quando precisamos deles eles estão lá para proteger, olhos, mãos e principalmente nossa 
cabeça. 

CAP. 07.02: Nossos eventos acontecem por vários tipos de terreno, estradas asfaltadas, 
estradas de terra, trilhas, devendo prevalecer a lei de trânsito em vias públicas, estaremos 
sinalizando todo percurso com placas indicativas e CAL, mas lembre-se as estradas estão 
liberadas a todos. 

CAP. 07.03: A organização da prova poderá alterar o percurso da prova, até o horário de sua 
largada, por questões de segurança, devendo ser feito um congresso técnico antes da largada 
informando todas alterações feitas, Km, pontos de água, etc. 



CAP. 07.04: Cada competidor deve estar ciente que, na sua retirada do kit assina um termo de 
responsabilidade por livre e espontânea vontade e sua assinatura atesta que está concordando 
com nosso regulamento, atesta que clinicamente está em condições de participar de tal 
evento (tenha sempre orientação de um médico, ver termo de responsabilidade). 

Art. 08 - PENALIZAÇÕES: 

CAP. 08.01: Completarem a ficha de inscrição com informações falsas (desclassificação). 

CAP. 08.02: Cortar caminho, tumultuar o trabalho da organização antes, durante ou após o 
evento (desclassificação). 

CAP. 08.03: Ter ajuda de terceiros fora do local demarcado pela organização, seja manutenção 
da bicicleta ou alimentação (desclassificação), o participante poderá obter ajuda somente de 
participantes da competição ou da própria organização. 

OBS: 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. 

OBS¹: Se o atleta ou sua equipe de apoio sujar o percurso da corrida que esteja fora da área 
liberada, poderá ser penalizado. 

CAP. 08.04: Cometer atitudes desleais ou antiesportiva que desrespeite outro participante ou 
o público em geral (desclassificação). 

CAP. 08.05: O ciclista que completar a prova sem seu Nº ID, ressalvas restrições feitas pela 
organização, lembre-se que cada um é responsável pela sua identificação (desclassificação). 

CAP. 08.06: Serão penalizados os ciclistas que não completarem o percurso com sua bicicleta, 
o ciclista não poderá pegar carona seja de carro ou moto ou qualquer outro meio durante a 
prova, nem o chamado vácuo é permitido (desclassificação). 

CAP. 08.07: Subirem no pódio sem camisa ou descalços. 

CAP. 08.08: É proibido qualquer tipo de alteração, mutilação ou corte na placa de identificação 
do atleta. 

CAP. 07.05: O ciclista contará com apoio de Ambulância, motos rebatedoras, água durante o 
percurso e carro (vassoura) de apoio para quaisquer eventualidades e frutas ao final da prova. 

CAP. 07.06: Todos participantes contam com seguro de vida individual. 

CAP. 07.07: É responsabilidade de cada competidor ter um convenio médico para assistência e 
cobertura financeira em caso de acidente. 

CAP. 07.08: As equipes de apoio e a organização que trabalha no evento prestarão os 
primeiros socorros e será feito o encaminhamento do acidentado ao hospital mais próximo 
(entraremos em contato com a família e amigos caso necessário pelo contato que está na ficha 
de inscrição, a partir desse momento o competidor não estará mais sobre a responsabilidade 
da organização). 

CAP. 07.09: Cancelamento da prova, caso haja o cancelamento da prova por motivos de força 
maior (morte, acidentes, condições climáticas, toda infraestrutura com respeito a segurança 
da prova), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização que não seja a 
devolução da taxa de inscrição. 

 

 



Art. 09 - RECLAMAÇÕES: 

CAP. 09.01: Todas as reclamações deverão ser feitas por escrito e entregue para o Diretor 
Geral da Prova, não devendo ser feitas a terceiros como no local da entrega do Kit, tenda de 
cronometragem e aos fiscais que estiverem no percurso ou no local da largada e chegada, 
evitando assim comprometer o andamento da prova. 

OBS: Serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado, passado 
este prazo, o mesmo será homologado pela organização da prova e divulgado como oficial. 

OBS¹: Somente serão aceitos recursos por escrito e individual (pegar formulário na secretaria), 
acompanhados de um depósito de R$ 100,00 (CEM REAIS) que deverá ser realizado na 
secretaria do evento, os recursos serão julgados separadamente pelo comissário de prova. 

OBS²: Não serão aceitos recursos coletivos, caso o recurso seja julgado procedente, o depósito 
será devolvido ao atleta, caso contrário o dinheiro será doado a uma instituição de caridade 
conforme indicação dos organizadores da prova. 

CAP. 09.02: Todos os participantes têm direito de opinar sobre algum fato ocorrido durante a 
prova que esteja dentro deste regulamento, (leia atentamente o regulamento antes de 
qualquer tipo reclamação lembre-se você atleta tem direitos, mas também tem deveres). 

CAP. 09.03: Caso ocorra algum transtorno durante o evento, o atleta acatará qualquer que seja 
a decisão que venha a ser tomada pela organização. 

Art. 10 -PROGRAMAÇÃO: 

CAP. 10.01: Retirada do KIT somente no local de LARGADA. 

OBS: É obrigatório para retirada do KIT documento com foto e a apresentação do comprovante 
de pagamento caso seu pagamento não foi confirmado pelo site de inscrições. 

CAP. 10.02: SABADO DIA 23/10: Retirada do KIT - 14h00minh às 18h00min para todas as 
categorias. 

CAP. 10.03: DOMINGO DIA 24/10: Retirada do KIT - 06h30min às 09h10minh. 

CAP. 10.04: LARGADA: Arena de Largada aberta para alinhamento e checagem de 
equipamentos 20 minutos antes da largada programada, o participante uma vez dentro da 
área de largada não é permitido a saída, todos participantes terão que passar pela checagem, 
(NUMERO e CHIP) quem não largar no seu tempo estará desclassificado. 

CAP. 10.05: Largada PRÓ 08h30min. 

CAP. 10.06: Largada SPORT 09h30min. 

CAP. 10.07: PREMIAÇÃO - Nosso cerimonial de premiação devido a Pandemia terá início assim 
que completar o pódio da respectiva categoria. 

OBS: Para os participantes que por ventura chegar após às 12h:30min, que forem ao pódio 
poderão retirar seu troféu com a organização após o encerramento da premiação. 

OBS¹: 12h:30min tempo máximo para premiação das categorias. 

CAP. 10.08: CRONOMETRAGEM - 13h00min será finalizada a cronometragem, onde os ciclistas 
que estiverem no percurso deverão seguir as orientações dos fiscais de prova, devendo assim 
seguir com o carro vassoura, após este horário a Organização não será responsável por 
nenhum ciclista que decidir continuar a prova sozinho (a) no restante do percurso, não 



havendo assim mais nenhum tipo de estrutura de apoio no percurso, tenha responsabilidade e 
respeite o regulamento. 

 

Art. 11 - BENEFÍCIOS. 

CAP. 11.01: OS CAMPEÕES, VICE-CAMPEÕES E TERCEIRO COLOCADOS DA COPA SÃO PAULO 
2020 TERÃO OS BENEFÍCIOS DESDE QUE SE INSCREVAM NA CATEGORIA PRÓ. 

OBS: Esta inscrição cortesia terá que ser feita até 15 dias antes da etapa, não deixe para última 
hora para poder contar com seu benefício, solicite sua ficha pelo e-mail: 
socoproducoes@terra.com.br  

OBS¹: Para as categorias Feminina, Dupla Mista, Dupla Masculina, Júnior e Sub -23, terão os 
benefícios na categoria Sport desde que: 

CAP. 11.02: Para a categoria Dupla Mista, participante masculino se for correr solo tem que ser 
na categoria PRÓ para ter seu benefício. 

CAP. 11.03: Os participantes beneficiados na categoria Dupla Masculina, se optarem por correr 
solo deverão se inscrever na categoria PRÓ. 

CAP. 11.04: CAMPEÕES 2020 = INSCRIÇÃO FREE. 

CAP. 11.05: VICE-CAMPEÃO 2020 = 50% DE DESCONTO. 

CAP. 11.06: TERCEIRO-COLOCADO 2020 = 25% DE DESCONTO. 


