Regulamento Geral
Campeonato XCM
1 Etapa.
MONTE MOR/SP.
1-Inscrição: As inscrições deverão ser feitas no período de a
22/10/2018 a 23/01/2019.
Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições no dia da prova, pois é
necessário tempo hábil para a inclusão de todos os atletas na apólice
coletiva de seguro de vida.
TERMO DE RESPONSABILIDADE MENOR DE IDADE.
Só serão aceitas as inscrições de menores de 18 anos, com a
apresentação da autorização do responsável ASSINADA que deve incluir
obrigatoriamente o seu CPF na ficha de inscrição e terá que ser entregue
na secretaria de esportes no dia do evento.

1.1-Documentação
Todos os atletas devem levar o documento original, cópia do boleto
bancário pago para sua confirmação da inscrição. O atleta que não
apresentar o documento não participará da competição.

1.2-Retirada do Kit .

Local e data:
(Domingo das 6:30 as 7:30) 27/01/2019.
Local: Igreja São Benedito (Praça da Bandeira) Rua: Dr. Carlos de
Campos.
Cidade: Monte Mor /SP
§ O atleta receberá um numeral, que deverá ser usado na frente
de sua bike durante a prova.
2-Equipamentos de segurança:

§ É obrigatório o uso de capacete. Aconselha-se que o piloto use
luvas, óculos, alimentos e água para sua segurança e conforto. Todo
competidor deverá estar devidamente uniformizado. Não será
permitido pedalar de sunga, sem camisa ou qualquer outro objeto ou
acessório que não faça parte de um ciclista em competição.

3-Data e local do evento.

A prova será realizada –27/01/2019.
Local : Igreja São Benedito / Praça da Bandeira.
Rua: Dr. Carlos de Campos.

4-. A Prova: Modalidade XCM (Maratona).
§ A largada será às 08h30, primeiro a categoria PRO 48km e logo
em seguida 08h35 a categoria SPORT 35km .
§ Os percursos serão totalmente demarcados com marcação no
chão (cal), fitas e placas de indicação e não são fechados para o

trânsito local,
necessárias.

devendo

o

competidor

tomar

as

precauções

4.1-Percurso:
§ O percurso será misto feito por trilhas, picadas, estradas de
terra, estradas e ruas pavimentadas.
O Percurso será formado por obstáculos naturais como subidas,
descidas, single track, rock garden e outros que o atleta deverá
superá-los sem o apoio externo.
§ É responsabilidade do participante, seguir o trajeto correto no
qual ele se inscreveu, o mesmo estará disponível em nosso site,
através de planilha e em GPS, qualquer alteração no trajeto, será
divulgada antes da largada.
§ O tempo máximo para percorrer o circuito é 4 Horas
Após esse tempo serão encerrados os trabalhos
cronometragem e terá início a apuração dos resultados.

de

4.2-Pontos de Hidratação.
Serão 3 pontos de hidratação ao longo do percurso.
4.3 – APOIO:
– Qualquer apoio mecânico, alimentar ou de hidratação será
exclusivamente de responsabilidade de cada atleta.
A área de apoio será apenas na área de concentração das equipes,
sendo terminantemente proibido qualquer tipo de apoio nos demais
pontos do circuito. Este item é desclassificatório.
- Não será permitida a montagem de qualquer estrutura de equipes
fora da área determinada pela organização.
- Nenhum veículo será autorizado a ficar na área determinada para
as equipes.

- Não será permitido o uso de aparelhos de som que não seja da
organização.

5. Categorias:

Divisão Categorias.

*Categoria individual, subdividida nas seguintes faixas etárias.

MASCULINO
Categorias
Juvenil
Sub -20
Sub - 25
Sub -30
Sub -35
Sub - 40
Sub - 45
Sub - 50
Sub - 55
Veteranos
PNE

DATA BASE 2019
Idade
15 ao 17
18 ao 20
21 ao 25
26 ao 30
31 ao 35
36 ao 40
41 ao 45
46 ao 50
51 ao 55
56 em diante
LIVRE

FEMININO

CATEGORIA FEMINIO PERCURSO
SÓ SPORT
DATA BASE 2019

Categoria
Sub - A
Sub - B
Sub - C
Sub - D

Idade
18 ao 30
31 ao 40
41 ao 50
51 em diante

Ano Nascimento
2003 a 2001
2000 a 1998
1997 a 1993
1992 a 1988
1987 a 1983
1982 a 1978
1977 a 1973
1972 a 1968
1967 a 1963
1962 em diante
LIVRE

Ano /
Nascimento.
2000 a 1988
1987 a 1978
1977 a 1968
em diante

CATEGORIA DUPLAS PERCURSO
SÓ SPORT
DUPLAS
Categoria

Idade

Ano/ Nascimento

Masculino
Feminino
Mista ( 1 H + 1
M)

Livre
Livre

Livre
Livre

Livre

Livre

PONTUAÇÃO CAMPEONATO 2019.

Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pontos
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3

Ponto Extra.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Participação nas 4 ETAPAS = Bônus 5 pontos

6. Resultados

§
Os
resultados
provisórios
serão
disponibilizados
na
concentração através do monitor, e publicados na Internet durante
a realização da prova.
§ Os ciclistas, após conhecerem os resultados provisórios,
poderão solicitar recursos pessoalmente ou por e-mail.
§ Os resultados definitivos serão divulgados exclusivamente na
Internet após análise de todos recursos.

6.1 Premiação
§ Troféus do 1º ao 5º lugar de todas as categorias Pró e Sport.
§
Medalhas de Participação
completarem a prova.

para

todos

os

atletas

que

§ A entrega de brindes será distribuída aos ganhadores de acordo
com
a
disponibilidade
dos
patrocinadores
(suplementos
alimentares, acessórios, vestuários, equipamentos, etc.).

7. Penalização com desclassificação
§ Enviar dados incorretos no preenchimento da inscrição.
§ Completar a ficha de inscrição com informações falsas.
§ Inscrever-se na categoria não correspondente.
§ Não usar capacete durante a prova.
§ Completar a prova sem o número de identificação (salvo por
queda).
§ Realizar manobras ou atitudes desleais contra outros ciclistas.
§ Trocar de bicicleta ou ciclista.
§ Ser acompanhado por equipe de apoio ao longo do percurso da
prova.
§ Cortar caminho ou não passar por caminho demarcado.
§ Pegar carona durante a prova.
§ Tumultuar o trabalho da organização antes, durante ou após a
prova e na apuração dos resultados.
§ Sujar as trilhas e percursos e áreas de concentração.
§ Desrespeitar qualquer membro da organização.

§ Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da
prova.

8. Apoio

§ No decorrer do percurso haverá fiscais, cuja função é orientar
os participantes quanto ao percurso, oferecer apoio quando
necessário (se possível), e fiscalizar a passagem dos participantes.
§ Haverá também ponto(s) de abastecimento de água no
percurso.
§ Haverá também socorro médico durante e no final da prova
para os competidores.

9. Responsabilidades
§ O competidor inscrito assinará um termo de responsabilidade
por livre e espontânea vontade e que leu e está de acordo com o
seu regulamento. Está ciente de que esta competição é um
esporte de risco. Atesta que está clinicamente em condições e
devidamente treinado. Concorda em observar qualquer decisão
oficial da corrida relativa à possibilidade de terminá-la
seguramente. Assume todos os riscos em correr nos eventos
organizados pela Race Sports, inclusive os relativos a quedas,
contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima,
incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do
tráfego. Tendo em vista esta renúncia de direitos e conhecendo
todos estes fatos já citados, aceita a inscrição e isenta os
organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus
representantes ou sucessores de todas as reclamações ou
responsabilidades por qualquer fato que coloque fora da
participação dos Eventos da Race Sports. Concede permissão à
organização, para que utilize fotos, filmes, gravações, etc. para
divulgação que mostre a participação.

10. Atenção

§ A prova pode ser adiada em caso de mau tempo (chuva forte,
vendaval, outros), ou chuva excessiva na semana da prova,
estragando o circuito e prejudicando a integridade física dos
participantes.
O valor da inscrição não será devolvido em caso de desistência,
antes ou durante a prova. E também não será transferido para
qualquer outro evento promovido pelo clube.

§ No dia anterior à prova, é de responsabilidade do participante,
ver as informações no Facebook pela página
https://www.facebook.com/Race-Sports-707316826034759/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010728103114

Caso ocorra mudança na data do evento, o participante poderá
usar sua inscrição para a nova data.

