
REGULAMENTO 
INTERMUNICIPAL DE MOUNTAIN BIKE 2013/COPA BARRA DO GARÇAS DE CROSS 

COUNTRY OLÍMPICO 
VÁLIDO PELO RANKING BRASILEIRO XC 

1)Tipo de Prova  
Cross Country – XC  
Prova válida pelo Intermunicipal de Mountain Bike do Vale do Araguaia 2013, Campeonato 
Estadual e Ranking Brasileiro XC (Regulamento CBC) 
 
2)Inscrições/Cronometragem 
Inscrição e cronometragem serão realizadas pela sistime www.sistime.com.br. 
A cronometragem será feita com uso de sistema de chips.  
Os atletas receberão um chip/acessório junto do kit de participação. O chip/acessório deverá (ao) 
ser devolvido(s) imediatamente na chegada, onde uma equipe da organização fará o recolhimento 
dos mesmos.  
O atleta que não efetuar a devolução do chip está obrigado a pagar uma taxa de R$70,00  
(setenta reais) e de R$ 10,00 caso esteja utilizando porta chip (acessório). 
A classificação dos atletas se dará 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.  
A prova será cronometrada e a divulgação dos resultados será de competência e responsabilidade 
da equipe de cronometragem SISTIME. 
 
Valor das inscrições:  
Categorias com pontuação CBC - R$ 60,00 
Categorias sem pontuação CBC– R$ 40,00 
 
3)Categorias  

Categorias com pontuação CBC 
MASCULINO 
Elite: 23 a 29 anos ou critério técnico(nasc 1990 e anos anteriores) /sub 23: 19 a 22 anos (nasc 
1994 a 1991)  
Sub-30: 23 a 29 anos (nasc. Em 1990 a 1984)  
Junior: 17 a 18 anos (nasc. Em 1996 a 1995)  
Juvenil: 15 a 16 anos (nasc. Em 1998 a 1997)  
Infanto-juvenil: 12 a 14 anos (nasc. Em 2001 a 1999)  
Master 30 a 34 anos (nasc. Em 1983 a 1979)  
Master 35 a 39 anos (nasc. Em 1978 a 1974)  
Master 40 a 44 anos (nasc. Em 1973 a 1969)  
Master 45 a 49 anos (nasc. Em 1968 a 1964)  
Master 50 a 54 anos (nasc. Em 1963 a 1959)  
Master 55 a 59 anos (nasc. Em 1958 a 1954)  
Veterano: 60 anos acima (nasc. 1953 e anos anteriores)  
FEMININO 
Elite: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. Em 1994 e anos anteriores)  
Junior: 17 a 18 anos (nasc. Em 1996 a 1995)  
Juvenil: 15 a 16 anos (nasc. Em 1998 a 1997)  
Infanto-juvenil: 12 a 14 anos (nasc. Em 2001 a 1999) 
Obs.: somam pontos CBC, apenas os atletas federados. 
 



Categorias sem pontuação CBC 
Super expert – Não federados (idade livre) 
Super Turismo – Iniciantes (idade livre) 
 
4) Constituição da Prova  
A prova será disputada no dia 31 de março na cidade de Barra do Garças-MT a partir das 09:00 h 
Local: Bairro Vila Maria – Em frente a pista de Bicicross. 
 
5) Premiação  
-Troféu/medalha até o quinto colocado. 
 
6) Obrigações / Responsabilidades 
A Competição de Ciclismo será realizada de acordo com as regras oficiais da UCI e da 
Confederação Brasileira de Ciclismo, salvo o estabelecido neste Regulamento.  
 
É obrigação de cada participante, levar consigo toda a comida e bebida que for consumir antes , 
durante e após a competição. Zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela preservação da 
natureza. 
 
7) Penalização passível de desclassificação  
- Os corredores deverão manter o espírito esportivo em todas as circunstâncias e deixar passar os 
corredores mais rápidos sem tentar obstruir a passagem deles. 
- Pedalar sem capacete durante a prova 
- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição 
- Manobras desleais contra outro biker 
- Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) 
- Largar fora da área (pelotão) de sua categoria  
- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação) 
- Desacatar qualquer autoridade do evento 
- Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles os diretores da  
competição, seus apoios, fiscais e colaboradores.  
- Desrespeitar outro atleta, o público ou qualquer componente da equipe de socorro/segurança. 
- Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova.  
- Se, por uma razão qualquer, um corredor é obrigado a deixar o percurso ele somente poderá 
voltar usando o lugar exato por onde saiu. 
- Os corredores devem respeitar a natureza e se comprometem a não poluir o local do percurso. 
- Casos omissos serão julgados pela Comissão Diretora de prova. 
 
8) Recurso 
Só serão aceitos recursos por escrito, entregues para a organização durante o transcorrer da prova 
ou até 10 minutos da liberação dos resultados preliminares. Só serão julgados os recursos por 
escrito e acompanhados de um depósito no valor de R$ 100,00 (cem reais) que serão devolvidos 
caso o recurso seja procedente; caso não, o valor será transferido para a Associação de Ciclistas de 
Barra do Garças e do Vale do Araguaia. 
 
9) Publicidade 
O evento poderá ser registrado em vídeo e fotografia pela Organização para aproveitamento 
publicitário. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão 
notificá-la em sua ficha de inscrição. Caso contrário, estarão automaticamente autorizando o seu 
uso em qualquer tempo, independente de compensação financeira. 



Maiores informações: 
secreta.bike@hotmail.com 
065 9284 8833 (Manoel – Presidente da Federação Matogrossense de Ciclismo) 
066 9282 3009 
066 3401 3009 
066 9211 4683 


