
1º Copa XCo Tietê Bike Park 

Local – Tietê Bike Park  (Pesqueiro Dema Foresto) 

Rod.João José Rodrigues, km 01 

Tietê – SP 

 

Informações: 

Estilo: XCO 

Data: 07/11/2021 

Local da largada: Tietê Bike Park 

 

Funcionamento da Secretaria de Prova 

Dia 06/11/2021 das 14:00hs as 18:00 hs 

Dia 07/11/2021 das 6:30 hs as 7:45 hs 

Horário da largada a partir das 08:00hs ( programação das baterias será divulgada na semana da prova) 

 

Incrições 

Inscrições pelo site Ticketagora.com.br até dia 02/11 as 23:55hs 

1º Lote 120,00  até 01/09 100 vagas 

2º Lote 140,00  até 01/10 100 vagas 

3 Lote 160,00  até 02/10 100 vagas 

Atenção: Os atletas deverão apresentar o termo de responsabilidade 

1- Placa e numeral: 

O atleta deverá por a placa e numeral na frente da bike, em local seguro e que não atrapalhe a visão dos comissários 

nos postos de controle e chegada deverá ser fixado com abraçadeiras  disponibilizadas. 

O adequado uso da placa e numeral de identificação é de responsabilidade do atleta e uso obrigatório durante toda 

a prova, sob pena de desclassificação. 

2- Formato da competição e número de voltas 

Modalidade MTB XCO corss country 

Cada bateria ou largada terá um número de voltas sendo variável entre as categorias, será dada a bandeira de 

chegada para todos os competidores da categoria após a passagem do líder. Para fins de resultado será considerado 

a soma de voltas do atleta até o momento da bandeira final. 

3- Apoio e abastecimento dos atletas 



O apoio dos atletas será feito exclusivamente nas áreas demarcadas pela organização. O apoio fora da área 

demarcada desclassifica imediatamente o atleta. 

O integrante da equipe não poderá correr ao lado da bicicleta em hipótese alguma. 

Não será permitido qualquer contato com o atleta fora da área permitida nos boxes 

Será permitido o apoio mecânico das equipes somente dentro da área de apoio. O reparo pode ser feito pelo atleta, 

equipe ou terceiros, desde que dentro da área dos boxes. 

O atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não ofereça perigo a ele e outros competidores. 

A bicicleta do competidor não poderá ser trocada depois que a bateria do competidor tiver começado. 

Não será permitido nenhum tipo de comunicação de rádio entre os atletas e entre atletas da equipe,fone de ouvido 

etc,  se isso vier a acontecer o mesmo estará desclassificado. 

4- Dos valores, prazos e locais de inscrição 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet através do site www.ticketagora.com.br 

Todas as categorias valor variável de acordo com a data de pagamento ( R$ 120,00 a R$ 160,00 ) 

Devido a utilização do chip, as inscrições terão seu término no dia 02/11/2021, com limite de 300 participantes. 

A inscrição é pessoal, não poderá ser transferida a terceiros . 

Só será devolvida a inscrição  se o evento for cancelado. 

5- Premiações 

O atleta precisará estar uniformizado e calçado para subir ao pódio, caso contrário não receberá o prêmio. 

Medalhas para todos os atletas que completarem a prova. 

Trofeus do 1º ao 5º colocado de cada categoria. 

Premiação em dinheiro para todos os 3 primeiros  colocados de cada categoria.  

Premiação em dinheiro para os 5 primeiros da elite masculino e feminino. 

6 – Resultado da prova e recursos 

Logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada grupo e categorias, os mesmos serão 

anunciados e afixados para avaliação dos atletas interessados. Recursos serão aceitos em até 15 minutos após a 

divulgação dos resultados, passado este prazo, o mesmo será homologado pela organização e divulgado. 

7 – Obrigatoriedade e Penalizações 

É obrigatório o uso de luvas, capacete, camisa com manga, bermuda ou calça, sapatilha ou tênis durante a prova, o 

atleta que não usar os equipamentos de segurança será desclassificado. 

Serão desclassificados os atletas que: 

Fornecerem falsas informações, praticarem manobras desleais com outros atletas, tiverem conduta anti desportiva 

mesmo não sendo no momento da prova, cortarem caminho ou pegar carona, trocarem de bicicleta ou não possuir a 

placa de identificação durante a prova,  estarem acompanhados por terceiros durante a prova, dar ou receber 

http://www.ticketagora.com.br/


manutenção fora do ponto de apoio, largar fora da área da categoria, desrespeitas membros da organização, 

tumultuar o trabalho da organização ( desde a inscrição até a premiação ). 

É proibido o trânsito de motos ou bicicletas não inscritas ou veículos de apoio no percurso da prova, sob penalização 

do atleta acompanhado. 

É obrigatório o atleta percorrer todo o trajeto da área demarcada por fita, cal ou quando não houver seguir a área 

limpa do circuito (trilhas). 

8 – Publicidade e direito de uso de imagem 

A prova poderá ser gravada em vídeo ou fotografada, desde que a empresa, fotógrafo ou cinegrafista solicite 

autorização junto a secretaria do evento. 

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. 

Entrega do Kit Atleta 

Todos os inscritos terão direito a um Kit onde constará o numeral para a bike. Para a retirada do Kit o atleta deverá 

apresentar documento original com foto. NÃO SERÁ PERMITIDA A RETIRADA DO KIT POR OUTRA PESSOA QUE NÃO 

O ATLETA INSCRITO. No dia da prova somente enquanto a secretaria de prova estiver aberta.  

9 – Responsabilidade e obrigações 

A organização , os hotéis, Prefeituras Municipais, os promotores e patrocinadores não se responsabilizam por 

roubos/furtos e danos de equipamentos ou bicicletas ou por qualquer traumatismo ou lesões em atletas e 

assistentes causados por acidentes durante o treinamento ou competição. 

É obrigação de todo atleta: levar toda comida e bebida que for consumir durante a competição. A titulo de apoio 

suplementar , a organização poderá fornecer água potável para cada inscrito, em postos de controle ao longo do 

percurso. 

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. 

Zelar pela boa imagem do montain bike e pela preservação da natureza não jogando lixo no percurso é obrigação de 

todos. 

10 – Generalidades 

Casos omissos serão julgados pela Direção da Prova e comissários responsáveis. 

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 ou condições do presente regulamento com 24 foras de 

antecedência através do portal www.ticketagora.com.br 

 

11 – Largadas 

1º  Master B1 feminino – 4 voltas 
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     Master C1 feminino -  4 voltas 

     60+ feminino – 3 voltas 

     Juvenil masculino – 4 voltas 

    Junior feminino – 4 voltas 

 

2º  Master A1 feminino – 5 voltas 

Sub30 feminino – 5 voltas 

Sub23 feminino – 5 voltas 

Elite feminino – 6 voltas 

    

3º   Master A2 masculino – 6 voltas 

 

4º  Master B1 masculino – 6 voltas 

      Master A1 masculino – 6 voltas 

 

5º  Júnior masculino – 5 voltas 

      Sub 30 masculino – 6 voltas 

 

6º   Master B2 masculino – 5 voltas 

      Master C1 masculino – 5 voltas 

      60+  3 voltas 

 

7º  Elite masculino – 7 voltas 

      Sub23 masculino – 6 voltas 

 


