
 

 

 

REGULAMENTO COPA  DF  MTB  
Serão três Etapas de Mountain Bike. 
1° Etapa - 16 de Fevereiro de 2014 

 2° Etapa - 27 de abril de 2014 

 3° Etapa -  A definir 

NO FINAL DAS TRÊS ETAPAS HAVERÁ A PREMIAÇÃO DOS CINCO PRIMEIROS DE 
TODAS CATEGORIAS DAS  COPA. 

*A largada e chegada (oficial) ocorrerão no local da prova. 

 

INSCRIÇÕES 

*O valor das inscrições só será devolvido em casos julgados procedentes pela Organização. 

*só será permitida a participação de menores de idade mediante a apresentação de documento 
com a assinatura do pai ou responsável. 

*O atleta deverá apresentar um documento de identidade original ou autenticado por ocasião da 
confirmação da inscrição. 

*A cronometragem será feita com chip pela SISTIME 

*A devolução do chip é obrigatória após a chegada, onde uma equipe da organização fará o 
recolhimento dos mesmos. O atleta que não devolver o chip está obrigado a pagar uma multa de 
R$ 70,00 pelo chip. 

*O atleta que não completar o percurso deverá procurar a organização da prova para a devolução 
do chip sob pena de pagamento de multa ou de não participação em  outros eventos 
cronometrados pela empresa Sistime. 

*não haverá inscrição no dia da prova e no sábado antecedente. 



VALOR DAS INSCRIÇÕES 

R$ 100,00 / R$50,00 para feminino amador e juvenil masculino. 

*todos os atletas deverão se inscrever através do site www.sistime.com.br 

ENTREGA DE KITS 

A entrega de kit dos atletas será realizada no local do evento e no dia do evento das 7hs às 8hs. 

PROGRAMAÇÃO DA PROVA  

*A organização informará a programação de cada etapa no hotsite do evento no site sistime em 
tempo hábil. 

IMPORTANTE: ao fazer a inscrição, o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado  
fisicamente e psicologicamente para participar da 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 os outros atletas e aceitam incondicionalmente todas as 
cláusulas deste regulamento. 
Menores de 16 anos só poderão se inscrever quando acompanhados por responsável legal, 
munidos de documento de identidade. O responsável pelo menor assinará, no ato da inscrição, 
termo de responsabilidade e autorização pela participação do menor no evento Não serão aceitas 
inscrições de menores de 12 anos. 
 
*No ato da inscrição o atleta pagará o valor da inscrição cobrado no período. Todos atletas 
devem estar ciente que o valor da inscrição só será devolvido se a prova for cancelada 
definitivamente. 
 

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. 

FINALIZAÇÃO 

* A prova será finalizada com a entrega das premiações prevista para as 13:00 horas, sendo que 
as 13:30horas serão recolhidos os atletas que porventura ainda não tenham conseguido completar 
o percurso. 

LARGADA 

*O local de concentração estará demarcado por categorias, sendo que será de total 
responsabilidade do atleta encontrar-se no seu grid no horário da largada. 



*O alinhamento do atleta na sua largada será conforme solicitação da organização, chamando no 
som do evento.  

*O atleta não poderá inscrever-se em mais de uma categoria nem será permitida a troca de 
categorias já efetivada a inscrição. 

*O atleta que estiver na linha de largada fora de sua categoria, após os avisos, poderá ser  
desclassificados. Em hipótese alguma será permitido que o atleta largue fora de sua categoria, se 
pego será desclassificado. 

 CATEGORIAS - COPA DF DE MTB 

• ELITE MASCULINO 

• ELITE FEMININO 

• SUB- 23: 19 A 22 ANOS  

• SUB- 30: 23 A 29 ANOS  

• JUNIOR: 17 A 18 ANOS  

• JUVENIL: 13 A 16 ANOS  

• MASTER A 30 A 34 ANOS 

• MASTER B 35 A 39 ANOS 

• MASTER C 40 A 44 ANOS  

• MASTER D 45 A 49 ANOS  

• MASTER E 50 A 55 ANOS 

• VETERANO 56 ACIMA 

• FEMININO 16 A 35 ANOS 

•  FEMININO  MASTER  ACIMA 36 

•  TURISMO MASCULINO ATÉ 34 ANOS 

•  TURISMO MASCULINO  35 ACIMA 

TEMPO DE PROVA 

*A prova terá tempo limite de 3 horas para cada etapa,  após a largada. Transcorrido este prazo, 
haverá veiculo da organização recolhendo os atletas que ainda estiverem no percurso. Estes 
atletas serão obrigados a abandonar a prova. Caso o atleta se recuse a abandonar a prova será 
desclassificado, e a direção da prova não se responsabilizará por qualquer acidente, pois toda a 
estrutura de atendimento médico, equipes de resgates, segurança e fiscais estarão desmobilizada. 

NUMERAÇÃO DA BICICLETA 



*O atleta receberá uma placa para ser afixada a frente da bicicleta, de uso obrigatório durante 
todo o percurso. 

* Será apenas uma placa por atleta em toda a COPA DF. A reposição, caso necessário, 
acontecerá da seguinte forma: - danificação durante a etapa não terá custo para o atleta – 
danificação no transporte, ou esquecimento acarretará o custo de R$ 15,00 por placa. O 
pagamento deverá ser feito em dinheiro no momento da retirada da placa. O atleta que precisar 
desse serviço deverá procurar a secretaria da prova com antecedência.  

*Apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda nas placas. Qualquer adulteração 
será necessário a troca da placa mediante pagamento. 

 
PREMIAÇÃO  

*troféus para os 5 primeiros de todas categorias. 

*Todos os atletas inscritos terão seguro.  

 

ORGANIZAÇÃO 

PQ SPORTS E SISTIME SOLUÇÕES ESPORTIVAS 

 

PONTUAÇÃO DA COPA – DF MTB 

1°-------------- 30   pontos  2°---------------   25   pontos  3°---------------   20   pontos 

4°-------------- 15   pontos  5°---------------   10   pontos  6°---------------   8     pontos 

7°--------------  7     pontos  8°---------------   6     pontos  9°---------------   5     pontos 

10°------------- 4     pontos 

*critério de desempate: melhor resultado na última etapa. 


