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ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA 

REGULAMENTO 
 

5ª Ibotrilha de XCM 

 
Realização: Prefeitura de Ibotirama 
Organização: ACAIB – Associação de Ciclismo e Atletismo de Ibotirama 

 

OBJETIVO: Incentivar a prática de exercícios físicos como meio de Saúde e de Socialização em 
Ibotirama e região. 

DA PROVA: A prova, promovida pela Prefeitura de Ibotirama como parte do aniversário de 61 anos de 
emancipação política e organizada pela ACAIB – Associação de Ciclismo e Atletismo de Ibotirama, 
será aberta para atletas de qualquer cidade e estado do Brasil. 

Poderão se inscrever atletas de ambos os sexos a partir dos 14 anos de idade sendo estes obrigados 
a percorrer o percurso menor de 36km, atletas das categorias oficiais da Federação Baiana de 
Ciclismo percorrerão o percurso oficial de 62km. 

A idade do atleta será contabilizada a partir do ano de nascimento com base no ano de 2019. Como 
exemplo, o atleta nascido em 2005, completos ou não, terá 14 anos em 2019. 

A primeira largada está prevista para 08h00min do dia 25/08/2019 (domingo) com previsão de 
encerramento às 13h após o término da premiação. 

O percurso do evento será pela zona rural do município, com largada e chegada em frente à Câmara 

de Vereadores de Ibotirama, passando pelos povoados de Malhada Grande, Junco, Canabrava do 

Boqueirão, Escurial, Puçá onde retornarão para a sede do município.  

 

*Tem responsabilidade de realização e custeio das despesas decorrentes de premiação e estrutura a 

PREFEITURA DE IBOTIRAMA que nomeia como responsável pela organização a ACAIB, Associação 

de Ciclismo e Atletismo de Ibotirama, e como responsável pela arbitragem a FBC, Federação Baiana 

de Ciclismo, a qual validará o evento como etapa final da Copa Região 1, do Ranking Baiano de 

Mountain Bike XCM, somando pontos do resultado final das CATEGORIAS OFICIAIS da citada 

Federação, para o ranking baiano da modalidade. 

Haverá pontos de hidratação em todo o percurso a no máximo 14km de distância entre um e outro. É 
obrigatório o uso da placa com número de inscrição fixado e visível na parte da frente da bicicleta, sem 
nenhuma alteração por parte do atleta. 

*O atleta será desclassificado: 



     
           

 
 

 

Prefeitura Municipal de Ibotirama 
Praça Ives de Oliveira, nº 78 – Centro. 

(77) 3698-1512 
www.ibotirama.ba.io.org.br 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA 

1. Quando houver troca de Número de inscrição; 
2. Não portar o número de inscrição na prova; 
3. Escapar antes da largada; 
4. For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza; 
5. Empurrar outros atletas, cortar caminho, pegar carona de qualquer natureza, etc.; 
6. Desacatar outros atletas, o público, árbitros e staffs; 
 
DAS INCRIÇÕES: 

As inscrições serão feitas no site (www.ticketagora.com.br), mediante o preenchimento dos dados 
pessoais e do pagamento da taxa de inscrição nos valores abaixo:  

- O valor do 1º lote será de R$85,00 até dia 30/06/2019.  

- A partir de 01/07/2019 o valor do 2º lote será de R$90,00 permanecendo até 31/07/2019. 

- A partir de 01/08/2019 o valor do 3º lote será de R$95,00. 

- No sábado anterior ao evento, no congresso técnico dia 24/08/2019, o valor da inscrição será de 
R$100,00. 

- Não serão feitas inscrições nem retirada de kits no dia do evento; os que necessitarem desse serviço 
deverá destacar alguém que se responsabilize pela inscrição ou retirada do kit até final do congresso 
técnico no sábado, bastando apenas para isso enviar cópia de documento e assinar por extenso na 
folha, sinalizando a categoria escolhida. 

Os atletas filiados e devidamente em dia com suas anuidades junto à ACAIB terão inscrições gratuitas 
em 2019. 

Observação: Data Limite das Inscrições 21/08/2019 caso não atinja o limite de inscritos antes deste 
período. A quantidade limite de inscritos é de 350, sendo esta também a quantidade limite de camisas 
e medalhas a serem distribuídas. 

ENTREGA DE KITS: 

O kit composto por camisa e placa promocionais do evento será entregue no Hotel Serra do Rio, BR-
242 s/n, a partir das 17h do dia 24/08/2019. Sábado anterior ao evento. 

- Apenas terá garantida camisa do evento aquele que se inscrever até o dia 31 de julho de 2019. 
 
DA PREMIAÇÃO: 

Receberão Troféus: os 5 primeiros colocados de cada categoria conforme relação abaixo;  

Categorias oficiais da FBC: 62km 
Elite Masculina: 19 anos 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) 
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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 anos acima  
Elite Feminina: 19 anos acima ( nasc. em 2000 e anos anteriores) 
Master Feminina (30 anos acima) 
 
Categorias não-oficiais: 36km 
Junior: 15 a 18 anos 
Turismo Masculino A (até 29 anos) 
Turismo Masculino B (30 anos acima) 
Turismo Feminino A (até 29 anos) 
Turismo Feminino B (30 anos acima) 
Dupla Masculina (idade livre) 
Dupla Mista (idade livre) 
 
 
Estão vetados de se inscrever nas categorias turismo qualquer atleta que tenha subido no pódio entre 
os 5 primeiro de qualquer categoria oficial em qualquer edição anterior do evento. 
 
DA PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA: 
 
- O quadro com distribuição dos valores da premiação em dinheiro será divulgado até 30 dias antes do 
evento; 
- Não haverá premiação em dinheiro para categorias que percorrem o percurso menor, não-oficial. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção Geral da Competição. 

 
 

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira 
Prefeito de Ibotirama 

 
        

Givanildo de Souza Silva       Eder Souza de Araújo 
Diretor Municipal de Eventos Esportivos     Presidente da ACAIB 
 


