CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOUNTAIN BIKE MARATHON
XCM 2019
REGULAMENTO

DATA
LOCAL
TIPO DE PROVA
DISTANCIA

21/07/2019
INSTITUTO THOMAS CRUZ . MAIRIPORÃ
MTB MARATON XCM
81 KM

O Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Marathon será realizado no dia 21 de julho de
2019. na cidade de Mairiporã . São Paulo . Brasil.
A decisão dos campeões brasileiros desta modalidade será em uma etapa única.
Ponto para hidratação 5
Apoio mecânico 2
Interação e Participação Inscrições/Valores Período de 11/02/2019 a 10/07/2019
Lote 1 R$ 290,00 ( duzentos e noventa reais ) 11/02/2019 a 11/04/2019
Lote 2 R$ 340,00 ( trezentos e quarenta reais ) 12/04/2019 a 10/06/2019
Lote 3 R$ 390,00 ( trezentos e noventa reais ) 11/06/2019 a 10/07/2019
Inscrições pelo link deste site: www.mtbfestival.com.br
A inscrição da direito a camisa ciclista oficial mtbfestival / barbedo + caramanhola
Atenção atletas Elite devem obrigatoriamente possuir o seu número CBC OU UCI/ID, caso o atleta não
possua, deve solicitar à CBC através da federação de seu estado.
Sem a comprovação até o dia da prova, deverá ser feito novo pagamento e a devolução financeira será
julgada. No ato da inscrição o atleta deve usar sua identificação CBC ou UCI/ID
CATEGORIAS OFICIAIS CBC

Masculino - Ciclismo Maratona
ELITE: 19 ACIMA (NASC. em 2000 e ANOS ANTERIORES)
SUB-30: 23 a 29 ANOS (NASC. Em 1996 A 1990)
MASTER A1 (30 a 34 ANOS - NASC. em 1989 A 1985)
MASTER A2 (35 a 39 ANOS - NASC. em 1984 A 1980)
MASTER B1 (40 a 44 ANOS - NASC. em 1979 a 1975)
MASTER B2 (45 a 49 ANOS - NASC. em 1974 a 1970)
MASTER C1 (50 a 54 ANOS - NASC. em 1969 a 1965)
MASTER C2 (55 a 59 ANOS - NASC. em 1964 a 1960)
MASTER D1 (60 A 64 ANOS – NASC. em 1959 a 1955)
MASTER D2 (65 ANOS ACIMA – NASC. em 1954 e ANOS ANTERIORES
Feminino - Ciclismo Maratona
ELITE: 19 ACIMA (NASC. em 2000 e ANOS ANTERIORES)
MASTER A (30 a 39 ANOS - NASC. em 1989 A 1980)
MASTER B (40 a 49 ANOS - NASC. em 1979 A 1970)
MASTER C (50 ANOS ACIMA - NASC. em 1969 e ANOS ANTERIORES
CATEGORIAS NÃO FEDERADAS SEM DIREITO A TITULO NACIONAL E PREMIO EM
DINHEIRO
Open masculino
Open feminino

Programação
Sexta Feira, 19 de julho
Das 14 as 16 horas retirada do kit atleta.

Sábado, 20 de julho
Das 14 as 16 horas retirada do kit atleta.
16 horas . congresso técnico.
Local : instituto Mairiporã ( auditório da gare )

Domingo 21 de julho
06:00 as 7:30 horas retirada do kit atleta.
Local : instituto Mairiporã ( gare )

7:40 horas alinhamento dos bolsões
OS BOLSÕES SERÃO SEPARADOS PELA SEGUINTE ORDEM
Elite Masculino . Elite Feminina . Sub 30 . Master A1 .Máster A2
Fem Máster A . Máster B1 . Máster B2 ., Fem Máster B . Máster C1
Máster C2 . Fem Máster C . Master D1 . Máster D2.
Open masculine e feminine

8:00 horas – LARGADA
As categorias serão acompanhadas por motos no percurso urbano

Cerimônia de Premiação: 14h00 horas
Local de premiação : PALCO DA VILA MTB FESTIVAL

PREMIAÇÃO
TODAS AS CATEGORIAS FEDERADAS RECEBERÃO PREMIOS EM DINHEIRO DO 1º AO 5º
COLOCADO
MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA TODOS QUE COMPLETAREM A PROVA
Troféu para os cinco primeiros de cada categoria
SÓ RECEBERÃO OS PREMIOS OS ATLETAS PRESENTES NA CHAMADA DE PREMIADOS.

SERVIÇOS ADICIONAIS
LAVA JATO BIKE
PRACA DE ALIMENTAÇÃO FOOD TRUCK
TELEFONES UTEIS EM MAIRIPORÃ :
SAMU Emergência......................... 192
Corpo de Bombeiros....................... 193
Polícia Militar................................... 190
Hospital indicados pela organização do evento
Nossa Senhora do Desterro ( Mairiporã )
Rua Ipiranga, 280 - centro
Hospital são Luis Tatuapé ( São Paulo )
Rua Francisco Marengo, 1312 – analia franco

O Regulamento e a Programação podem sofrer alterações.
Qualquer modificação será informada no Congresso técnico, ou antes, da largada.
O atleta, ao realizar inscrição, declara aceite às condições apresentadas nesse regulamento.
Participação nas Categorias Oficiais CBC: Somente será permitida a participação, nas categorias
Oficiais CBC, de atletas que estejam devidamente filiados junto à CBC/Federação Estadual de
origem.
As inscrições serão aceitas no período determinado neste documento (Não serão aceitas
inscrições após este período).
É necessária a apresentação da carteira atualizada de filiado CBC e documento de identidade
com foto, no momento da retirada do Kit Atleta.
O numeral e o chip de cronometragem somente poderão ser retirados, impreterivelmente,
dentro do horário previsto neste Regulamento, sob pena de exclusão/não participação do
atleta na prova.
Particularidades:
Ao participar da competição, pelo ato de se inscrever o atleta declara estar de acordo, nos
seguintes termos:
1. Declaro para os devidos fins que estou ciente e de acordo com o regulamento desta
competição e isento os organizadores, patrocinadores, sede do evento, de todas e
quaisquer consequências que possam advir de minha participação nesta prova (furtos,
roubos e danos de equipamentos ou por qualquer traumatismo, lesões, invalidez ou
morte), NÃO cabendo qualquer tipo de indenização.
Declaro também que nunca fui impedido de participar de qualquer outro esporte por
motivos médicos.
2. Em caso de emergência, autorizo qualquer pessoa qualificada a administrar o
tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, inclusive a administração de sangue e
derivados sanguíneos.
Autorizo que as informações relativas ao meu estado de saúde sejam dados pelo
médico responsável para o diretor de prova bem como para o meu próprio médico
e/ou meus parentes ou responsáveis.

3. A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada.
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.

Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos
serão anunciados e apresentados, para avaliação dos atletas interessados.
Recursos serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado.
Passado este prazo, o resultado será homologado pela Organização e divulgado como oficial.
Somente serão aceitos recursos por escrito com o pagamento em cheque ou dinheiro no valor
de R$200,00 (duzentos reais), caso seja deferido o pedido a quantia será devolvida ao
reclamante.
Regulamento Particular do Campeonato Brasileiro de MTB XCM 2019
Todo o atleta/representante deverá apresentar a sua licença CBC ou documento de identidade
com foto juntamente com o comprovante de pagamento para retirada de seu kit na secretaria
do Evento.
O atleta somente poderá entrar na pista, tanto para treino como para competição, portando
sua placa de identificação/numeral.
Os números de identificação não poderão ser cortados, alterados ou danificados.
O atleta que sair do percurso durante a prova por qualquer motivo deve retornar para o
percurso do mesmo ponto aonde saiu.
O abastecimento e assistência técnica são permitidos somente nas zonas designadas para este
fim.
Trocas de óculos devem acontecer no mesmo local.
É proibido a utilização de PERNITOS.
Somente entrará na zona de abastecimento-assistência técnica quem estiver portando uma
identificação, que será distribuída na Secretaria do Evento.
O contato entre apoiador e atleta será permitido somente nas zonas de abastecimento
assistência técnica.
Não é permitido jogar água no atleta ou na bicicleta.
O dirigente não deve correr durante toda a zona de abastecimento ao lado do atleta para dar
abastecimento. O alimento deve ser passado de mão em mão.
Não é permitida a troca de bicicleta.
Não será permitida a largada dos atletas com as camisas de campeões brasileiros de 2018 e
nem de anos anteriores, bem como uniformes da Seleção Brasileira ou seleção de outros
Países ou uniformes de campeão mundial.
O atleta deverá largar com a camisa de sua Equipe-Clube-Patrocinador.
A mesma não pode ser sem mangas. Exemplo: camisa cavada.
É proibido a utilização de câmera de foto e video

Em caso de uso de capa de chuva, a mesma deve ser transparente.
Recurso: Mediante o pagamento de R$200,00 (duzentos reais) na secretária do evento, caso a
reclamação seja procedente o valor será devolvido ao reclamante.
O Evento será regido por este regulamento, casos omissos, seguirão o regulamento CBC/UCI
nesta ordem.
Os recursos serão julgados pelo Colégio de Comissários da Prova e pelo Superior Tribunal da
Justiça Desportiva.
A decisão dos comissários é irrevogável, não passível de recurso.
É de responsabilidade de cada participante ter um convênio médico (para
assistência/cobertura financeira em caso de acidente).
No ato da inscrição o atleta passa a ser assegurado.
As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e
encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. Todas as despesas
hospitalares correrão por conta do acidentado.
Para o evento, o atleta deverá portar a sua placa de identificação no guidão e o seu número
dorsal nas costas, na altura do bolso da camisa, e o chip back up no triangulo traseiro.
Realização do Evento:
TRIBO DO PEDAL SELVAGEM
PREFEITURA DE MAIRIPORÃ
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO
Contato: contato@mtbfestival.com.br
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO : JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS
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