
REGULAMENTO DO DESAFIO MUGY MTB 
2012 
 
1-ORGANIZADOR 
1.1- A responsabilidade legal é do Clube Leão da Serra de Ciclismo e D´BIKE. 
2-MODALIDADE DA PROVA 
2.1- MTB-XCO (MOUNTAIN BIKE - CROSS COUNTRY) 
3-DATA E HORÁRIO 
3.1- A prova esta confirmada para o dia 28/10/2012. 
3.2-Dia 27 de outubro a partir das 09:00h será feita a entrega dos kits na loja D´Bike na 
Quadra 08 CL 04 Loja 02 Sobradinho – DF.  
Obs.: MAIS DOIS QUILOS DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 
Obs: No mesmo dia o circuito estará aberto para os participantes. 
 
3.3- Dia 28 outubro às 8h30 será dada a largada para às categorias  
TURISMO A MASCULINO ATÉ 30 ANOS 
TURISMO B MASCULINO ACIMA 31 ANOS 
 
às 8h32 será dada a largada para às categorias 
Turismo A FEMININO: Até 30 anos 
Turismo B FEMININO: Acima de 31 anos 
 
às 8h34 será dada a largada para a categoria 
Juvenil: 14 a 15 anos  
 
às 8h36 será dada a largada para a categoria 
Máster E 50 a 54 anos 
 
às 8h38 será dada a largada para a categoria 
Máster F 55 a CIMA 
 
às 8h40 será dada a largada para às categorias 
Infanto-juvenil: 12 a 14 anos e Para desportista 
 
As demais categorias será dada a largada as 10h30, com intervalo de 2 minutos para 
cada categoria. 
Elite  Masculino  
Elite Feminino 
Junior: 16 a 18 anos  
Sub 23: 19 a 22 anos  
Sub 30: 23 a 29 anos  
Máster A 30 a 34 anos  
Máster B 35 a 39 anos  
Máster C 40 a 44 anos  
Máster D 45 a 49 anos  
 



OBS.: A largada poderá ser adiada caso a Organização da prova assim decida, sem 
qualquer ônus para a realização do evento ou para a organização. 
 
 
4 - INSCRIÇÕES 
4.1- Valor das inscrições: R$ 70,00 
Obs.: MAIS DOIS QUILOS DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 
Valido para todas às categorias. 
R$ 70,00 para todas as categorias do dia 03/09/2012 a 25/10/2012. 
Obs.: Não serão aceitas inscrições fora dos períodos estabelecidos acima.  
4.2- As inscrições poderão ser feitas somente no site www.sistime.com.br. 
4.3- Os prazos para inscrições no site e até o dia 25 de outubro de 2012. 
4.4- Os atletas da categoria Paradesportista não pagarão para competir. O atleta 
Poderá competir com qualquer tipo de deficiência. Qualquer dúvida entre em contato 
com os organizadores no fone: (61)3387-0177.  
4.5- De forma alguma serão aceitas inscrições fora dos prazos. 
4.6- O Término das inscrições poderá ser prorrogado ou antecipado por iniciativa da 
organização do evento caso esta entenda que isso possibilitará uma melhor execução 
ou gerenciamento da prova ou de seus recursos, sem que seja necessária a informação 
prévia por qualquer meio que seja. 
4.7- Somente será permitida a entrega do kit atleta ao atleta ou responsável legal com 
a apresentação de documento com fotografia, e no caso de menor de 16 anos está 
acompanhado de seu responsável legal. 
Obs.: MAIS DOIS QUILOS DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 
4.8- Menores de 16 anos retirar o kit atleta acompanhados por responsável legal, 
munido de documento de identidade. 
OBS.: O responsável pelo menor assinará, no ato da entrega do kit atleta, termo de 
responsabilidade e autorização pela participação do menor no evento. 
4.9- No ato da inscrição o atleta preencherá a ficha de inscrição composta por termo 
de 
responsabilidade e ficha de participação, sendo que o mesmo se responsabilizara por 
todas as informações contidas em tal ficha. 
IMPORTANTE: Ao fazer a inscrição o atleta declara gozar de boa saúde, estar 
preparado física e psicologicamente para a 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 outros atletas e aceita 
incondicionalmente todas as clausulas deste regulamento. LEIA O REGULAMENTO. 
5 - CATEGORIAS 
5.1- Masculino: 
Elite Masculino: critério técnico, CBC 
Junior: 17 a 18 anos (nasc. de 1994 a 1995) 
Juvenil: 15 a 16 anos (nasc. de 1996 a 1997) 
Infanto-juvenil: 12 a 14anos (nasc. de 1998 a 2000) 
Sub 23: 19 a 22 anos (nasc. de 1990 a 1993) 
Sub 30: 23 a 29 anos (nasc. de 1983 a 1989) 
Master A 30 a 34 anos (nasc. de 1978 a 1982) 
Máster B 35 a 39 anos (nasc. de 1973 a 1977) 



Máster C 40 a 44 anos (nasc. de 1968 a 1972) 
Máster D 45 a 49 anos (nasc. de 1963 a 1967) 
Máster E 50 a 54 anos  (nasc. de 1958 a 1962) 
Máster F  55 a cima 
 
5.2- Feminino: 
Elite Feminino; critério técnico, CBC. 
5.3- TURISMO MASCULINO 
TURISMO A MASCULINO ATÉ 30 ANOS 
TURISMO B MASCULINO ACIMA 31 ANOS 
5.4- TURISMO FEMININO 
Turismo A FEMININO: Até 30 anos 
Turismo B FEMININO: Acima de 31 anos 
5.5- CATEGORIA: Para desportista 
 
IMPORTANTE: 
A participação das mesmas só se dará mediante autorização por escrito e 
acompanhamento do responsável legal (pais). 
Para evitar equívocos com relação às datas de nascimento pedimos a todos 
que considerem sua idade no final da temporada de provas para ver em qual categoria 
você se enquadrará. Ex: Nascido em 20 de Novembro de 1981 - Completa 30 anos em 
2011, antes do término da Temporada - Enquadra-se como cat. Máster A e não Sub-30. 
6 - CLASSIFICAÇÃO 
6.1- A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada e relacionada à 
sua categoria. 
6.2- Serão classificados de 1º a 5º lugar aqueles atletas que completarem a prova por 
ordem simples de chegada, sendo respeitada a ordem de chegada dos mesmos dentro 
de sua categoria e desde que não haja recurso movido contra ele ou, havendo recurso, 
este já tenha sido julgado e indeferido. 
6.3- 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. 
IMPORTANTE: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. 
7- DESCLASSIFICAÇÃO 
7.1- Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que: 
. Apresentar-se à competição sobre efeito de álcool ou qualquer outra droga ilícita;  
 For flagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga ou substância 
proibida, estimulante, anabolizante ou qualquer outra que possa por a segurança do 
usuário em risco, ou ainda a de outros atletas, público ou organizadores, ou possa 
contribuir para a classificação desleal do usuário; 
. Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles o presidente 
da competição, seus apoios, fiscais e colaboradores. 
. Trocar os componentes lacrados em sua bicicleta; 
. Apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda das placas, sob pena de 



multa e desclassificação do atleta, a mudança na programação visual da numeração a 
placa não pode ser cortada ou ter adesivos colados, por exemplo, obrigará o atleta a 
adquirir um numeral novo, estando ainda sujeito a punição; 
. Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova; 
. Não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios durante todo o percurso da 
prova; 
. Utilizar, durante a prova de qualquer recurso externo ou para percorrer o percurso, 
entre eles carros e motos, entre outros. 
. Receber apoio mecânico de terceiros ou de sua equipe fora do ponto de apoio 
determinado pelos organizadores. 
. Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para completá-la; 
. Completar a prova em bicicleta diferente da que iniciou a prova; 
. Usar, em qualquer parte do percurso, uma bicicleta diferente da que iniciou a prova, 
mesmo que completando aprova com a bicicleta da largada; 
. Completar a prova com bicicleta sem qualquer um dos lacres de verificação. 
.Não jogar lixo no percurso, todo o alimento , água que o atleta levar tem que trazer de 
volta, caso os organizadores ver qualquer atleta sujando o percurso será 
desclassificado. 
8 - PERCUSO 
8.1- A Prova será no formato XC, com circuito de aproximadamente 06 km sendo 06 
voltas para a categoria Elite Masculina.  
Elite Feminina, Junior, Sub 23, Sub 30, Máster A até a Máster D 04 voltas. 
 Categorias: Juvenil, Máster E é Máster F 03 voltas, e a Infanto-Juvenil 02 voltas. 
Categorias: Turismo Masculino e Turismo Feminino, 03 voltas, com largada e chegada 
na sede da Fazenda Mugy, FERCAL-DF. 
8.2- O percurso da prova será marcado em seus pontos críticos, com marcas de cal, 
faixas zebradas,e placas, , além das entradas corretas, as entradas 
erradas, minimizando assim o risco de atletas perdidos 
8.3- O atleta poderá contar com 01 ponto de APOIO (Água) ao longo do percurso, onde 
se poderá prestar ao atleta assistência, inclusive mecânica, desde que respeitadas as 
proibições relatadas no tópico DESCLASSIFICAÇÃO deste documento. 
9 – PREMIAÇÃO 
9.1-Medalhas; 
9.1.1- Todos os atletas que completarem a prova receberam medalha de participação. 
9.2 -Troféus 
9.2.1- Para os 05 primeiros (Todas as categorias) 
9.3- Brindes 
9.3.1 -Para os 05 primeiros (As categorias Intermediarias) 
9.4- Categorias que concorrem a premiação em dinheiro; 
9.4.1- PRO masculina (ELITE), PRO feminina (ELITE), Junior masculina, Sub 23 
masculina, Sub 30 masculina, Máster A masculina, Máster B masculina, Máster C 
masculina, Máster D masculina, Máster E masculina . 
IMPORTANTE : Não haverá premiação em dinheiro para os competidores que não se 
enquadram nas categorias descritas acima, ou seja às categorias dos itens 5.3, 5.4,5.5, 
não concorrem a premiação em Dinheiro. 
9.4.2 Categorias/Colocações que concorrem a premiação em dinheiro; 
. PRO masculina (ELITE) – 1º / 2º / 3º / 4º / 5º 



. PRO feminina (ELITE) – 1º / 2º / 3º / 4º / 5º 

. Junior masculina, Sub 23 masculina, Sub 30 masculina, Máster A masculina, 
Máster B masculina, Máster C masculina, Máster D masculina, Máster E masculina. 
O valor da premiação poderá sofrer alteração dependendo da quantidade de 
atletas inscritos na categoria 
10 - RECURSOS 
10.1- 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$ 300,00 (trezentos reais) que serão devolvidos caso o recurso seja julgado 
procedente. 
11 - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 
11.1- A organização, os hotéis, a Administração Regional de SOBRADINHO-DF, os 
promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos,furtos e danos de 
equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e 
assistentes causados por acidentes durante o treinamento ou competição; 
11.2- É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for 
consumir durante a competição. A título de apoio, a Organização vai fornecera água 
potável para cada atleta inscrito, em posto de controle ao longo do percurso; 
11.3- É responsabilidade de cada participante: Apresentar o TERMO DE 
RESPONSABILIDADE devidamente preenchido e assinado. Ter um convênio médico 
(para assistência/cobertura financeira em caso de acidente). A segurança e a 
integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, sendo que os 
organizadores, patrocinadores, apoios ou a equipe da prova em nenhuma 
circunstância poderão ser responsabilizados por acidentes ou outras ocorrências, 
ficando a responsabilidade dos mesmos limitada à solicitação da participação dos 
serviços de socorro público no dia do evento. 
12.4- Caso a Organização do evento perceba que um atleta não atende as condições 
físicas ou de saúde necessárias para a participação no evento, está poderá a qualquer 
momento solicitar ao atleta que este se retire da prova, o que implicará na sua 
desclassificação, sem qualquer ônus para a organização ou para o evento. 
12.5- Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza não 
jogando lixo no percurso é obrigação de todos; 
12 - FINALIZAÇÃO 
12.1- A prova será finalizada no dia 28 de outubro com a entrega das premiações 
prevista para às 14:00 horas podendo se estender com aviso prévio no decorrer do 
evento. 
Não serão aceitos representantes do competidor no pódio. Se o competidor não 
estiver presente, perderá o direito à premiação. No momento da premiação, o atleta 
deverá estar uniformizado. O atleta que estiver descalço, de chinelo e/ou sem camisa 
não será premiado e perderá o direito à premiação. 
 
Clube Leão da Serra de Ciclismo  
copadesafiomogi@gmail.com 


