
REGULAMENTO 2ª ETAPA COPA SÃO PAULO DE MOUNTAIN BIKE 2022 

Art. 1 - CIRCUITO SAÚDE: 

 

Copa São Paulo de Mountain Bike 2022 - 2a etapa. 

Município: Suzano - SP. 

Local: Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, s/n.- Bairro Baruel. 

Data: 21 de agosto de 2022. 

 

ATENÇÃO 

 

IMPORTANTE: Após a primeira etapa, participantes que estiverem pontuando 

do 1º ao 10º colocado (a), na geral de sua categoria e pretendem participar de todo o 

campeonato, terao prazo de uma semana (sete dias corridos), após a abertura da 

inscrição para garantir a sua vaga, após esta, estaremos liberando todas as vagas 

disponíveis no site, e encerrando as inscrições assim que atingirmos o número máximo 

de participantes. 

 

NOVIDADE: Devido a alguns pedidos para esta 2ª ETAPA adicionamos 

CATEGORIA GRAVEL. 

OBS: Nesta etapa entrara em caráter experimental, podendo se manter no restante da 

Copa São Paulo de MTB. 

OBS¹: Esta categoria poderá se manter na Copa São Paulo de MTB valendo ranking 

final, desde que tenha mínimo de 5 participantes inscritos a cada etapa. 

OBS²: Percurso para esta categoria será mesmo da categoria SPORT. 

 

INSCRIÇÕES 

 

Art. 01 - Inscrições: Cap. 01.01 a Cap. 01.11 

Período de inscrições: 20/06 a 17/08  ou até completar o número máximo de inscritos. 

 

 

CAP. 01.01: As inscrições serão limitadas, podendo assim serem encerradas antes da 

data limite, e poderão ser feitas somente antecipadas. 

OBS: ON LINE pelo site: www.ticketsports.com.br 

OBS¹: As inscrições só terão validade se estiverem corretamente preenchidas e quitadas 

(OBRIGATÓRIO). 

OBS²: Após a efetivação da inscrição, o participante tem prazo de 7 dias para solicitar 

reembolso de sua inscrição 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 como, camisa, bonés, brindes em geral, 

sendo estes personalizados e exclusivos da etapa, após esta data organização do evento 

não reembolsará o valor da inscrição aos participantes que desistirem de participar em 

hipótese alguma. 

 

CAP. 01.02: 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 publicadas 

na semana do evento (FACEBOOK - SOCOBIKE/APEAA) última atualização será 

sexta feira que antecede a etapa. 

OBS¹: Trazer 01 LITRO de LEITE, faz parte da inscrição, ou será cobrado a taxa de 

R$10,00 (obrigatório para retirada do KIT). 

OBS²: Esta é uma maneira simples 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. 01.03 : Para menores de 18 anos apresentar a cópia do RG e CPF ou Habilitação 

do responsável e a ficha de inscrição assinada pelo responsável para retirada do KIT. 

 

CAP. 01.05: Para participantes acima de 60 anos, o participante tem 50% de desconto 

conforme Estatuto do Idoso, lei 10.741/2003. 

OBS: Apresentar RG ou documento com foto que tenha data de nascimento para 

retirada do KIT obrigatório. 

 

CAP. 01.06: CATEGORIA PcD - INSCRIÇÕES GRATUITAS. 

Podendo ser feitas somente antecipadas, solicitar informações para laudos dos 

requeridos na respectiva categoria, este é para participantes que por ventura nunca 

participaram das nossas competições, solicitar ficha de inscrição por e-mail: 

(OBRIGATÓRIO) socoproducoes@terra.com.br 

A categoria PcD foi criada para inclusão de todos na modalidade MTB, a APEAA hoje 

não tem um departamento para desenvolver a modalidade em sua essência, por este 

motivo não temos como atender esta categoria em sua plenitude, como separando suas 

categorias de acordo com suas deficiências, devido à complexidade que demanda essa 

categoria, trabalhamos na FOMENTAÇÃO, onde não separamos a deficiência e sim 

incluímos. 

OBS: Apresentarem a cópia do RG, CPF ou Habilitação do responsável e a ficha de 

inscrição assinada pelo responsável na retirada do KIT (OBRIGATORIO). 

OBS¹: Doação de 01 LITRO DE LEITE (opcional). 

 

CAP. 01.08: PRIMEIRO LOTE: AÇÃO EXCLUSIVA, EDIÇÃO LIMITADA.: 

CANECA de PORCELANA PERSONALIZADA. 

NÚMERO de IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADO. 

MEDALHA de PARTICIPAÇÃO. 

Valor de R$130,00 (cento e trinta reais), até 31/07. 

OBS: Após esta data não serão feitas mais inscrições com ações personalizadas. 

 

CAP. 01.10: SEGUNDO LOTE EDIÇÃO LIMITADA.: 

OBS: Inscrições só terá disponibilidade caso haja vaga disponível, já que as mesmas 

são limitadas. 

mailto:socoproducoes@terra.com.br


MEDALHA de PARTICIPAÇÃO. 

NÚMERO de IDENTIFICAÇÃO. 

Valor de R$130,00 (cento e trinta reais), de 01/08 a 17/08. 

 

KIT AÇÃO EXCLUSIVA EDIÇÃO LIMITADA.: 

 

 



 

 

 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:. Para melhor identificação das CATEGORIAS. 

PRÓ:Utilizaremos números com ate 3 dígitos para as categorias ( 01 a 999). 

SPORT:Utilizaremos números com 4 dígitos para as categorias estes na casa do mil ( 

1000 a 1999). 

LIGTH:Utilizaremos números com 4 dígitos para as categorias estes na casa do dois 

mil ( 2000 a 2999). 



OBS: Dentre as categorias PRÓ, SPORT e LIGTH os participantes pode observar as 

casas de centésimo e milésimo, esta determina a divisão de categorias (ex. sub - 30 pró 

do numeral 100 ao 199, sub-35 sport do numeral 1200 ao 1299), esta informação da 

divisão das categorias, ver na última lista de inscritos, publicada sexta-feira que 

antecede a cada etapa, esta mesma lista estará fixada na arena de entrega do kit. 

OBS¹: Para as categorias Dupla ver a numeração a cada etapa. 

 

MEDALHA de PARTICIPAÇÃO 

 

 



GOLD MEDAL PERSONALITY, para todos que completarem a prova, estamos em 

nossa 3a geração da mandala, esta vai contar um pouco de nossa história de 20 anos de 

nosso primeiro campeonato, um sonho que virou realidade. 

OBS: Mandala será formada após 3 etapas completadas. 

 

PREMIAÇÃO 

TROFÉU - AÇÃO EXCLUSIVA: Serão premiados com troféu os 5 primeiros 

colocados (as) de cada categoria, divididas por idade PRÓ, SPORT e LIGHT. 

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

 

SOLENIDADE: Nosso cerimonial de premiação terá início 13h:00min. 

OBS: Para os participantes que por ventura chegarem após às 13h:00min, e que na 

categoria ja tenha acontecido sua premiação, poderão retirar seu troféu com a 

organização após o encerramento da premiação. 

 

CATEGORIAS 

 

Art. 03 - Categorias: Cap. 03.01 a Cap. 03.07 

 

CAP. 03.01: A Copa São Paulo de Mountain Bike 2022, teve algumas alterações, sendo 

a principal delas devido ao número de pedidos foi adicionar uma terceira opção de 

percurso, com uma quilometragem menor que a do percurso denominado SPORT, com 

estas mudanças os participantes terão mais opções de percurso. 

 

CAP. 03.04: CATEGORIAS PRÓ - TRIP TRAIL XCM. 

Percurso podendo variar de 60k a 160k. 

OBS: SOLO FEMININA: Categoria única somente categoria elite. 

OBS¹: SOLO MASCULINO: Os competidores poderão optar por correr na categoria 

elite ou por idade. 

Feminina Elite Nascida até 1999 ou critério técnico 

Masculino Elite Nascido até 1999 ou critério técnico 

Masculino - Sub - 30 De 1993 a 1999 

Masculino - Sub - 35 De 1988 a 1992 

Masculino - Sub - 40 De 1983 a 1987 

Masculino - Sub - 45 De 1978 a 1982 

Masculino - Sub - 50 De 1973 a 1977 

Masculino - Sub - 55 De 1968 a 1972 

Masculino - Veterano Nascido até 1967 



CAP. 03.05: CATEGORIA SPORT - TRIP TRAIL XCP. 

Percurso podendo variar de 30k a 60k. 

OBS: SOLO POR IDADE. Os competidores poderão optar por correr nas categorias, 

onde principal critério será sua data de nascimento. 

OBS¹: DUPLA MASCULINA E DUPLA MISTA - Para as categorias Duplas, é 

obrigatório os 2 competidores estarem sempre juntos completarem a prova juntos, sendo 

permitido o auxílio do parceiro (a). 

Masculino - Sub - 23 De 2000 a 2008 

Masculino - Sub - 30 De 1993 a 1999 

Masculino - Sub – 35 De 1988 a 1992 

Masculino - Sub – 40 De 1983 a 1987 

Masculino - Sub – 45 De 1978 a 1982 

Masculino - Sub – 50 De 1973 a 1977 

Masculino - Sub – 55 De 1968 a 1972 

Masculino - Veterano Nascido até 1967 

Feminina - Sub - 30 De 1993 a 2008 

Feminina - Sub - 40 De 1983 a 1992 

Feminina - Sub - 50 De 1973 a 1982 

Feminina - Veterana Nascida até 1972 

Masculino - Gravel Nascido até 2008 

Dupla Masculina Nascido até 2008 

Dupla Mista Nascido (a) até 2008 

CAP. 03.06: CATEGORIA LIGHT - TRIP TRAIL. 

Percurso podendo variar de 20k a 35k. 

OBS: SOLO POR IDADE. Os competidores poderão optar por correr nas categorias, 

onde principal critério será sua data de nascimento. 

OBS¹: CATEGORIA PcD - É destinada a portadores de necessidades especiais, atletas 

portadores de atrofia / distrofia, paralisia, má formação ou ausência dos membros 

inferiores ou superiores, perda de visão, a organização poderá desqualificar um atleta 

caso este não apresente as características para a participação nesta categoria. 

Masculino - Júnior De 2005 a 2008 

Masculino - Sub - 30 De 1993 a 2004 

Masculino - Sub – 40 De 1983 a 1992 

Masculino - Sub – 50 De 1973 a 1982 

Masculino - Veterano Nascido até 1972 

Feminina - Sub - 30 De 1993 a 2008 

Feminina - Sub - 40 De 1983 a 1992 

Feminina - Sub - 50 De 1973 a 1982 

Feminina - Veterana Nascida até 1972 

PcD Nascido até 2008 



 

CAP. 03.07: KIDS – Para as crianças participantes. 

KIDS 01 Masc e Fem Nasc. 2017 – 05 ANOS 

KIDS 02 Masc e Fem Nasc. 2016 – 06 ANOS 

KIDS 03 Masc e Fem Nasc. 2015 – 07 ANOS 

KIDS 04 Masc e Fem Nasc. 2014 – 08 ANOS 

KIDS 05 Masc e Fem Nasc. 2013 – 09 ANOS 

KIDS 06 Masc e Fem Nasc. 2012 – 10 ANOS 

KIDS 07 Masc e Fem Nasc. 2011 – 11 ANOS 

KIDS 08 Masc e Fem Nasc. 2010 – 12 ANOS 

KIDS 09 Masc e Fem Nasc. 2009 – 13 ANOS 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 
Art. 04 - Classificação e Pontuação: Cap. 04.01 a Cap. 04.06 

 

CAP. 04.01: ETAPA - Será considerado vencedor da etapa o participante que fizer o 

percurso com menor tempo, dentro de sua respectiva categoria. 

 

SEGURANÇA 

 
Art. 05 - Segurança: Cap. 05.01 a Cap. 05.09 

 

CAP. 05.01: Será obrigatório o uso de capacete. (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. 05.02: Nossos eventos acontecem por vários tipos de terreno, estradas asfaltadas, 

estradas de terra, trilhas, devendo prevalecer a lei de transito em vias públicas, 

estaremos sinalizando todo percurso com placas indicativas e CAL, mas lembre-se as 

estradas estão liberadas a todos e deve sempre prevalecer a lei de trânsito. 

 

CAP. 05.09 : 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 etc),os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de 

indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição. 

 

 



PERCURSOS 

 

Art. 08 - Percurso: Cap. 08.01 a Cap. 08.12 

 

CAP. 08.01: Breve todas informações do percurso. 

 

CAP. 08.09: CATEGORIAS PRÓ - TRIP TRAILL XCM: aproximadamente 75k. 

 

 

CAP. 08.10 : CATEGORIA SPORT - TRIP TRAIL XCP: aproximadamente 50k. 

 

 

CAP. 08.11: CATEGORIA LIGHT - TRIP TRAIL: aproximadamente 25k. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Art. 09 -PROGRAMAÇÃO: 

CAP. 09.01: 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. 

Trazer 01 LITRO de LEITE, faz parte da inscrição, ou será cobrado a taxa de R$10,00 

(obrigatório para retirada do KIT). 

CAP. 09.02: SABADO DIA 20/08: Retirada do KIT - 14h00minh às 18h00min para 

todas as categorias. 

OBS: Congresso Técnico 19h00min. Será na praça de evento, onde abordaremos a 

Copa São Paulo de MTB, sobre a etapa, abordaremos o Protocolo COVID e sua 

importância para realização da competição. 

CAP. 09.03: DOMINGO DIA 21/08: Retirada do KIT - 06h30min às 09h10minh. 

CAP. 09.04: 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. 09.05: Largada PRÓ 08h30min. 

CAP. 09.06: Largada SPORT 09h00min. 

 

CAP. 09.07: Largada LIGHT 09h30min. 

CAP. 09.08: SOLENIDADE de PREMIAÇÃO 13h00min. 

OBS: Devendo ter a preferencia de premiação as categorias pró, assim que integrar 5 

primeiro colocados de cada categoria, com 5 participantes se por ventura tiver na 

categoria. 

OBS¹: Nosso cerimonial de premiação terá início 13h:00min, para os participantes que 

por ventura chegar após às 13h:00min, e que a categoria já tenha ocorrido a sua 

premiação, poderão retirar seu troféu com a organização após o encerramento da 

premiação. 

CAP. 09.09: CRONOMETRAGEM - 14h00min. 

OBS: 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. 

 
 


