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PROJETO  

COPA MUTIAN MTB 

Mutuo Hiamaguchi (Mutian) é um atleta de Caldas Novas que representa a cidade em competições 

de alto nível a mais de 15 anos e sempre com excelentes participações. Um ciclista respeitado por todos do 

universo ciclístico, que honra nossa cidade com seus méritos. 

O objetivo da ACIC-Associação Ciclística 

Caldas Novas é de imortalizar o homenageado, 

disponibilizar o esporte aos associados na forma 

de competição além de promover o CicloTurismo. 

O projeto COPA MUTIAN de MTB iniciou 

no ano de 2012 e foi um sucesso de organização e 

protocolo, a Associação Ciclística Caldas Novas 

juntamente com a Sec. de Esportes desta cidade 

com objetivo de promover o esporte nas 

categorias iniciantes, atingiu sua meta ao 

credenciar este evento no calendário esportivo da 

cidade, fazendo parte das comemorações do 

aniversário da cidade que acontece no dia 21 de 

outubro. 

Na Temporada de 2013 serão realizadas duas 

corridas, sendo uma no estilo Maratona e outra no estilo 

Circuito, no final da temporada os atletas associados melhor 

ranqueados receberão a Diplomação em um evento aberto 

a toda sociedade.  

É permitido inscrição de atletas não Associados à ACIC. 

Copa Mutian MTB 

2013 
Data Hora Local Atividade 

CONGRESSO 

TÉCNICO 
19/10/2013 19:30 h 

Auditório 

GOLDEN DOLFIN 

*Realização das Inscrições (valores 3° Lote) 

Confraternização de Boas Vindas aos 

atletas Apresentação do Regulamento 

1° Etapa - XCM 20/10/2013 8:30 h Jardim Japonês Competição 

2° Etapa - XCO 15/12/2013 8:30 h Trilha da Macumba Competição 

DIPLOMAÇÃO 07/03/2014 19:30 h 
Auditório 

Hotel Boulevard 

Confraternização de Diplomação 

Apresentação das atividades da ACIC na 

temporada. 

REVISÃO - 01 
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SOBRE AS CATEGORIAS 

A competição terá duas categorias: SPORT e PRO. 

A categoria SPORT será subdividida em 06 (seis) subcategorias com objetivo de promover a 

competição para “iniciantes”. 

Serão premiados com troféu os primeiros 05 (cinco) de cada subcategoria da SPORT. 

OBS 1.: As duas subcategorias Estreantes serão reservadas “apenas” para atletas associados da 

ACIC, ou seja, as inscrições serão realizadas diretamente com a equipe técnica da ACIC nos pontos 

credenciados. 

A categoria PRO possui 04 subcategorias, sendo os 10 primeiros colocados da competição 

considerados atletas da ELITE. 

Serão premiados com troféu e em dinheiro os primeiros 10 colocados da PRO neste ato 

considerados de ELITE. 

Os primeiros 03 (três) Associados da ACIC que disputaram na PRO receberam BÔNUS em dinheiro. 

Categorias - 2013 

CATEGORIA SPORT CATEGORIA PRO 

*Estreante (19 anos acima)  *Elite (idade livre) – 10 primeiros 

*Estreante Junior (até 18 anos) Sub 20 

Turismo A (até 35 anos) Sub 30 

Turismo B (36 anos à 45 anos) Sub 40 

Veterano (acima de 46 anos) Sub 50 

Feminino  

*Apenas associados da ACIC 

Não será permitido que os atletas inscritos na categoria PRO na 1° Etapa, se inscreva em alguma 

subcategoria da SPORT na 2° Etapa. 

Todo atleta associado inscrito na categoria PRO disputa no ranking posições na ELITE. 

SOBRE O PERCURSO 

COPA Mutian 
MTB 2013 

Data Local 
PERCURSO 

1° Etapa - XCM 20/10/2013 
Jardim Japonês 

(Largada - Chegada) 
 

50 Km 
 

TODAS AS CATEGORIAS 
 

Largada em movimento 
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2° Etapa – Circuito 
5.84 Km 

15/12/2013 Trilha da Macumba 

 
PRO – 7 VOLTAS 

SPORT – 4 VOLTAS 

 

Os percursos das duas etapas são considerados de grau de dificuldade leve. 

SOBRE A PREMIAÇÃO  

 
 

 
SOBRE AS INSCRIÇÕES 

COPA MUTIAN 2013 Associado ACIC *Não Sócio 

1° ETAPA 

 (até 01/10/2013) 
R$ 50,00  R$ 60,00  

2° ETAPA 

(até 01/12/2013) 
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As inscrições antecipadas serão realizadas apenas para atletas não associados pelos sites:  

www.bikenews.com.br,          www.sistime.com.br 

 

OBS 1 - As inscrições de Associados serão realizadas apenas pelo e-mail: maxteles@gmail.com 

 

Valor do segundo lote de inscrições  

COPA MUTIAN 2013 Associado ACIC Não Sócio 

1° ETAPA 

(02/10/2013 à 16/10/2013) 
R$ 60,00  R$ 70,00  

2° ETAPA 

(02/12/2013 à 12/12/2013) 

 

Dúvidas: 

Contato: 64 9293-3530 (Claro) (64) 3453 - 5765 

Email maxteles@gmail.com 

Facebook: Associação Ciclística Caldas Novas - ACIC 

 

A listagem dos ranqueados será divulgada no Grupo da ACIC no Facebook. 

 
Foto 1 - Diplomação da Temporada 2012. 
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REGULAMENTO 

 

A Associação Ciclística Caldas Novas - ACIC é uma entidade com status de Utilidade Pública 

Municipal inscrita no CNPJ.: 16.891.172/0001-32 e homologará juridicamente esta competição e 

conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Câmara Municipal de Caldas Novas. 

As inscrições antecipadas serão realizadas pelos sites: www.bikenews.com.br, 

www.sistime.com.br ou pelo email maxteles@gmail.com 

Na secretaria da Prova (até 30min antes da largada)  o atleta preencherá a FICHA DE INSCRIÇÃO, 

composta com “TERMO DE INSCRIÇÃO” que será assinado e entregue à organização do evento. 

Menores de 14 anos só poderão se inscrever quando acompanhados por responsável legal, munido 

de documento de identidade.  

O responsável pelo menor assinará, no ato da inscrição, termo de responsabilidade e autorização 

pela participação do menor no evento. 

A classificação oficial será apresentada somente após a chegada de pelo menos 2/3 dos 

participantes da prova e de serem levados em consideração possíveis recursos movidos por atletas, 

observadores oficiais, ou fiscais de prova. 

O Custo do Recurso é de R$ 200,00, o atleta deverá pagar no momento que protocolar na 

secretaria da prova, o valor será restituído se o caso for julgado como procedente a favor do atleta. 

Qualquer classificação somente será validada caso o atleta complete o percurso com a bike lacrada, 

e caso ele não incorra em nenhuma das situações previstas no item Desclassificação, logo abaixo neste 

documento. 

O sistema de cronometragem será informatizado, realizado pela empresa com expertise no 

assunto SISTIME que fornecerá o CHIP para cada atleta.  

Os atletas inscritos até o dia 16 de outubro terão cobertura do seguro atleta.  

 

DESCLASSIFICAÇÃO 

 

O Atleta será desclassificado (irrevogavelmente) caso: 

1. Apresentar-se à competição sobre efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal; 

2. Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles o presidente da 

competição, Comissários de Pista e seus apoios, fiscais e colabores; 
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3. Desrespeitar outro atleta, o público, ou a qualquer componente da equipe de socorro; 

4. Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova; 

5. Não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios durante todo o percurso da prova, 

especificamente: Capacete. 

6. Utilizar, durante a prova de qualquer “recurso externo” para percorrer o percurso, entre eles 

carros e motos, entre outros. 

7. Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para completá-la; 

8. Completar a prova em bike diferente da que iniciou a prova; 

9. Usar, em qualquer parte do percurso, uma bike diferente da que iniciou a prova, mesmo que 

completando a prova com a bike da largada; 

10. Completar a prova com bike sem qualquer um dos lacres de verificação. 

 

 

 

 

 

 

 

Caldas Novas, 20 de Agosto de 2013 

 

 

Max Teles 

Diretor presidente 


