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SOBRE A PROVA  

O XCM Pé de Serra em sua 2° edição que e acontecerá no dia 31 de julho de 2022. A prova possui 
dois percursos: VIRADO NA PESTE 60+km e CAFÉ COM LEITE 35+km. A largada e a chegada 
será na Fazenda Coração de Jesus em Conceição da Feira – BA. Onde estará instalada a estrutura 
para a realização do evento e recepção dos atletas, equipes, apoio e convidados. A prova será 
realizada no estilo XCM. Vencem os atletas que tiverem as melhores estratégias de corrida no menor 
tempo de prova cronometrada. Prova valida pelo ranking do campeonato baiano de MTB região 01. 

DATA E HORÁRIO                                                                                                                   A  
 
Realização da prova está confirmada para o dia 31/07/2022. Às 9:00H será dada a largada.  
A largada poderá ser adiada caso a Organização da prova assim decida, sem qualquer ônus para a 
realização do evento ou para a organização. 

INSCRIÇÕES  

As inscrições poderão ser feitas somente através do site www.ticketsport.com.br. Os prazos para 

inscrições no site são: O Valor das inscrições será de R$ 180,00 para todas as categorias, válidos de 
01/06/2022 à 31/06/2022. E de R$ 200,00 para todas as categorias, válidos de 01/07/2022 à 
20/07/2022.  

Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido acima.  

O Término das inscrições poderá ser prorrogado ou antecipado por iniciativa da organização do 
evento, caso esta entenda que isso possibilitará uma melhor execução ou gerenciamento da prova ou 
de seus recursos, sem que seja necessária a informação prévia por qualquer meio. 
Visando à perfeita decorrência da prova e sua segurança. Somente serão permitidas inscrições com 
a apresentação de um documento de identidade oficial com foto. Menores de 14 anos não podem se 
inscrever, pois não se enquadra em nenhuma categoria. 
No ato da inscrição o atleta preencherá ficha online de inscrição composta por termo de inscrição e 
ficha de participação, sendo que, o termo de inscrição ficará com a organização e a ficha de 
participação será entregue ao atleta, carimbada e assinada por pessoa responsável.  
As fichas de participação somente terão validade quando carimbadas e assinadas pelo responsável 
pelo posto de inscrição ou por sua ordem e deverão ser apresentadas na retirada dos Kits pelos 
atletas. No ato da inscrição o atleta pagará o valor da inscrição cobrado no período.  
Terão direito a retirar o kit todos os atletas por ordem de chegada ao local de entrega dos kits no dia 
29 e 30 de julho de 2022 das 14:00 horas às 19:00.  

IMPORTANTE  

Ao fazer a inscrição o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado física e psicologicamente 
para a prova e não ter nenhum impedimento médico à sua participação na mesma. O mesmo 
compromete-se a respeitar as normas da prova, respeitar o meio ambiente ao longo do percurso e 
outros atletas e aceita incondicionalmente todas as clausulas deste regulamento. 

 

http://www.ticketsport.com.br/
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O VALOR DAS INSCRIÇÕES  

1º LOTE (válidos de 01/06/2022 a 31/06/2022) 
R$ 180,00 para todas as categorias  
                                           
2º LOTE (válidos de 01/07/2022 a 20/07/2022) 

R$ 200,00 para todas as categorias                                                                                                   
                                                                                            
Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido acima. 
 
CATEGORIAS E PERCURSO 
Os atletas poderão enquadra-se, no ato da inscrição nas seguintes categorias: 
 
CATEGORIAS OFICIAIS farão o PERCURSO PRO de 60+, exceto as MASTER: D1, Feminino A, 
Feminino B e Júnior, que farão o percurso menor de 40+ da Sport. (Idade em 31/12/2022): 
 
- ELITE MASCULINO (19 ANOS ACIMA - NASC. EM 2002 e anos anteriores); 
- ELITE FEMININO (19 ANOS ACIMA - NASC. EM 2002 e anos anteriores); 
- SUB-30 (23 A 29 ANOS - NASC. ENTRE 1999 e 1993); 
- MASTER A1 (30 A 34 ANOS - NASC. ENTRE 1991 e 1987); 
- MASTER A2 (35 A 39 ANOS - NASC. ENTRE 1986 e 1982); 
- MASTER B1 (40 A 44 ANOS - NASC. ENTRE 1981 e 1977); 
- MASTER B2 (45 A 49 ANOS - NASC. ENTRE 1976 e 1972); 
- MASTER C1 (50 A 54 ANOS - NASC. ENTRE 1971 e 1967); 
- MASTER C2 (55 A 59 ANOS - NASC. ENTRE 1966 e 1962 ); 
- MASTER D1 (60 acima - NASC. EM 1961 e anos anteriores ); ( 40+ da Sport.) 
- MASTER A FEMININO (30 A 39 ANOS - NASC. ENTRE 1991 E 1982); ( 40+ da Sport.) 
- MASTER B FEMININO (40 ANOS acima - NASC. EM 1981 e anos anteriores); ( 40+ da Sport.) 
- JÚNIOR (15 A 17 ANOS – NASC. ENTRE 2007 A 2004). ( 40+ da Sport.) 
 
OBS.: As categorias master feminino A e B montarão apenas um pódio caso não atinja o 
mínimo de 5 participantes em cada uma, entretanto as atletas pontuarão em suas respectivas 
categorias 
 
PERCURSO SPORT  contará com 05(quatro) CATEGORIAS (Idade em 31/12/2022): 
- TURISMO A (18 A 30 ANOS - NASC. ENTRE 2003 A 1991); 
- TURISMO B (31 a 40 anos - NASC. ENTRE 1990 E 1981); 
- TURISMO C (41 anos acima - NASC. EM 1980 e anos anteriores); 
- TURISMO FEMININO (18 ANOS ACIMA - NASC. EM 2003 E ANOS ANTERIORES); 
- PNE livre. 

 
ATENÇÃO: Todos os atletas que irão fazer o PERCURSO SPORT deverão usar 

(OBRIGATORIAMENTE) a camisa do evento durante a prova, podendo usar suas camisas 
particulares antes da largada e após a chegada! SERÁ DESCLASSIFICADO OS ATLETAS QUE 

DESCUMPRIREM ESSA NORMA. 
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ENTREGA DOS KITS                                                                                                                           

Os Kits de participação serão entregues na cidade de Conceição da Feira.  
Somente nos dias 29 e 30 de julho de 2020, das 14:00 às 19:00, em um local previamente definido 
pela organização. 
Somente serão entregues os kits aos atletas mediante a apresentação de documento de identidade 
e COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO e mais 2 KG DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEL. 
A retirada do kit deverá ser realizada pelo próprio atleta.  
 
CLASSIFICAÇÃO 
  

A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada e relacionada à sua categoria.  
Serão classificados de 1º ao 5º lugar aqueles atletas que completarem a prova por ordem simples de 
chegada, sendo respeitada a ordem de chegada dos mesmos dentro de sua categoria e desde que 
não haja recurso movido contra ele ou, havendo recurso, este já tenha sido julgado e indeferido. 
A prova terá a arbitragem da Federação Baiana de Ciclismo e cronometragem eletrônica. A 
classificação oficial será apresentada somente após a chegada de pelo menos 2/3 dos participantes 
da prova e de serem levados em consideração possíveis recursos movidos por atletas, observadores 
oficiais ou fiscais de prova. 
 
IMPORTANTE 
 
Qualquer classificação somente será validada caso o atleta complete o percurso com a bike lacrada, 
e caso ele não incorra em nenhuma das situações previstas no item Desclassificação, descrita logo 
abaixo deste item. 
 
DESCLASSIFICAÇÃO 
 
Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que: Apresentar-se à competição sobre efeito de 
álcool ou qualquer outra droga ilegal; 
For flagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga, ainda que de uso permitido, 
estimulante, anabolizante ou qualquer outra que possa por a segurança do usuário em risco, ou ainda 
a de outros atletas, público ou organizadores, ou possa contribuir para a classificação desleal do 
usuário; 
Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles o presidente da competição, 
seus apoios, fiscais e colabores; 
Desrespeitar outro atleta, o público, ou a qualquer componente da equipe de socorro ou staff do 
evento. 
Não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios durante todo o percurso da prova; Utilizar, 
durante a prova de qualquer recurso externo ou para percorrer o percurso, entre eles carros e motos, 
entre outros. 
Receber apoio mecânico de terceiros ou de sua equipe fora do ponto de apoio de equipe; 
Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para completá-la; 
Completar a prova em bicicleta diferente da que iniciou a prova. Usar em qualquer parte do percurso, 
uma bicicleta diferente da que iniciou a prova, mesmo que completando a prova com a bicicleta da 
largada; 
Todos os atletas que irão fazer o PERCURSO SPORT deverão usar (OBRIGATORIAMENTE) a 

camisa do evento durante a prova, podendo usar suas camisas particulares antes da largada e após 
a chegada.  
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PERCURSO  
 
A prova será no formato XCM. Com largada e chegada na Fazenda Coração de Jesus, Conceição da 
Feira – BA.  
A prova contará com 2 (dois) percursos, VIRADO NA PESTE e CAFÉ COM LEITE com 60km e 
40km aproximadamente. 
Os percursos da prova serão marcados em seus pontos críticos, com marcas de cal, setas no chão, 
faixas zebradas, indicando, além das entradas corretas, as entradas erradas logo nos seus primeiros 
50 metros, minimizando assim o risco de atletas perdidos.  
Organização manterá uma ambulância em ponto estratégico ao longo do percurso como a equipe 
oficial de socorro.  
O atleta poderá contar com 03 pontos de APOIO (Água) distribuídos ao longo do percurso completo. 
A segurança e a integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, sendo que os 
organizadores, patrocinadores, apoios ou a equipe da prova em nenhuma circunstância poderão ser 
responsabilizados por acidentes ou outras ocorrências, ficando a responsabilidade dos mesmos 
limitados à solicitação da participação dos serviços de socorro público no dia do evento.  
Caso a Organização do evento perceba que um atleta não atende as condições físicas ou de saúde 
necessárias para a participação no evento, esta poderá a qualquer momento solicitar ao atleta que 
este se retire da prova, o que implicará na sua desclassificação imediata, sem qualquer ônus para a 
organização ou para o evento.   
 
PREMIAÇÃO  

 
Serão premiados os 05 (Cinco) primeiros colocados da prova conforme segue:  
- ELITE MASCULINO, ELITE FEMININO, SUB-30, MASTER A1, MASTER A2, MASTER B1, 
 MASTER B2, MASTER C1, MASTER C2, MASTER D1, MASTER A FEMININO, 
 MASTER B FEMININO, JÚNIOR.  
- TURISMO A, TURISMO B, TURISMO C, TURISMO FEMININO, PNE livre. 
*Até o momento não foi confirmada premiação em dinheiro, caso haja serão premiados os 3 (três) 
primeiros colocados das categoria oficiais. 
* (A organização informará previamente os valores.)                                                                                                                                                      
 
RECURSOS  
 
Só serão aceitos recursos por escrito, entregues na Secretaria Oficial da Organização, durante o 
transcorrer da prova ou até 30 min após a chegada do interessado. Recursos contra o resultado, até 
30 min após sua divulgação preliminar. Só serão julgados os recursos por escrito e acompanhados 
de um depósito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) que serão devolvidos caso o recurso seja 
julgado procedente.  
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FINALIZAÇÃO  

A prova será finalizada com a entrega das premiações, prevista para às 14:00, sendo que as 13:00 
serão recolhidos os atletas que porventura ainda não tenham conseguido completar o percurso.                                                                                                                                            

                                                                           

 

 

       Boa sorte a todos!! 

 

 

 Feira de Santana, 01 de abril de 2022. 

 

                                                                   

_______________________________ 

Clayton Messias Carvalho dos Santos 

                                                                                Diretor / Organizador da Prova 


