
REGULAMENTO
8° SOCA BOTA CATALÃO DE MOUNTAIN

BIKE-2014

1)Tipo de Prova
Maratona em percurso aproximado de 45km, realizado em 1 volta , com o percurso
sinalizado.

2)Participantes: atletas acima de 14 anos
Categorias:

 JUVENIL – 14 a 16 anos
 SUB 23 – 17 a 23 anos
 SUB-30 – 24 a 29 anos
 MASTER A – 30 a 35 anos
 MASTER B – 36 a 39 anos
 MASTER C – 41 a 45 anos
 MASTER D – 46 a 49 anos
 OVER 50 -- 50 anos acima
 FEMININO – acima de 16 anos
 ESTREANTE
 PESO PESADO – ACIMA DE 100KG
 PEDAL CATALÃO

3) Constituição da Prova Principal

A prova será disputada no dia 02 de MARÇO de 2014, na cidade de Catalão, e a
realização é de Raphael Mesquita e JC Bikes e a cronometragem é da equipe Sistime.

Largada às 09:00 horas.
Local da largada: CRISTO DE TRÊS RANCHOS
Local da chegada: CRISTO DE TRÊS RANCHOS



4) Apoio
A Organização indicará no Programa de Prova, os pontos oficiais de apoio, onde será
permitida a manutenção técnica. É proibido qualquer tipo de apoio, que não seja da
organização, fora dos pontos oficiais, sob pena de desclassificação do biker infrator.

5) Resultados

Os resultados finais serão divulgados para todas as categorias até 1 hora após o
encerramento oficial da prova pelo sistema de cronometragem da Sistime.

6) Premiação
Medalha para os 100 primeiros atletas que completarem a prova;
Troféu para os 5 primeiros da geral e para os 3 primeiros das categorias;
Premiação em dinheiro - Para os 10 primeiros colocados da geral e para o primeiro de
cada categoria e brindes para o segundo ao quinto;

GERAL RS
1                     250,00
2                     200,00
3                     150,00
4                     100,00
5                     80,00
6                     70,00
7                     70,00
8                     70,00
9                     70,00
10                   70,00

OBS: PARA OS PRIMEIROS DAS CATEGORIAS VALOR DE R$ 70,00 PARA CADA.

7) Obrigações / Responsabilidades
É obrigação de cada participante: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir
durante a competição.

Zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela preservação da natureza.

8) Penalização com Desclassificação

- Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais
oficiais da prova.
- Pedalar sem capacete durante a prova
- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição
- Manobras desleais contra outro biker
- Trocar de bicicleta ou biker
- Ser acompanhado e beneficiado por terceiros ao longo do percurso



- Dar manutenção fora dos pontos oficiais de apoio
- Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado)
- Pegar carona durante a prova
- Largar fora da área (pelotão) de sua categoria
- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação)
Casos omissos serão julgados pela Comissão Diretora da prova.
- Desacatar qualquer autoridade do evento tais como: fiscais, árbitros, comissários,
diretores de prova.

9) Publicidade

O SOCA BOTA CATALÃO DE MTB será 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.

INSCRIÇÕES:

Somente serão feitas através do site sistime.com.br até o dia 26 fev
2014 às 23:59h, com boleto vencendo no dia. R$ 50,00


