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REGULAMENTO 

 DESAFIO SPORT BIKE- MTB XCO  2012 

*09 Setembro  de 2012 em Samambaia /DF  

*A largada e chegada (oficial) ocorrerão na chácara da Sport bike 

INSCRIÇÕES 

*não haverá inscrição no dia da prova 

*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 e do porta 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 e de R$ 5,00 pelo porta chip. 

*O atleta que não completar o percurso deverá procurar a organização da prova para a 

devolução do chip e porta chip sob pena de pagamento de multa ou de não participação em 
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outros eventos cronometrados pela empresa Sistime. 

VALOR DAS INSCRIÇÕES 

R$ 50,00 reais 

SÓ SERÃO FEITAS INSCRIÇÃO NO SITE DA SISTIME ATÉ DIA 04/09/2012 

PROGRAMAÇÃO DA PROVA 

*A organização pede a atenção dos atletas aos horários estabelecidos, que serão cumpridos 

rigorosamente. Domingo 09/setembro 2012 largada 9:30 

* 7h30 min ás 08h30 – período de lacre das bicicletas 

*08h30 min – inicio da concentração, conferencia dos lacres e alinhamentos dos atletas e 

alinhamento das bicicletas no grid; 

*09h min- término da entrada dos atletas na área de largada. Apos este horário os atletas que 

ainda não estiverem com suas bicicletas conferidas e alinhadas estarão passiveis de punição 

conforme determinação da direção da prova 

PERCURSO 

*A prova será disputada no sistema de XCO Cross country olímpico com aproximados 6 km 

cada volta, o percurso será demarcado com fita zebrada, placas de indicação e marcas no 

chão, haverá também fiscais espalhados por pontos que podem causar dúvidas.  

LARGADA 

*O local de concentração estará demarcada por categorias, sendo que será de total 

responsabilidade do atleta encontrar- se na sua baia 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 

desclassificado. Em hipótese alguma será permitido que o atleta largue fora de sua categoria, 

se pego será desclassificado. 
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CATEGORIAS OFICIAIS III Desafio Sport Bike 

 . Elite Masculino: critério técnico 

.  Elite Feminino 

• SUB- 23: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 1992 A 1989) 

• SUB- 30: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1988 A 1982) 

• JUNIOR: 16 A 18 ANOS (NASC. DE 1994 A 1993) 

• JUVENIL: 13 A 15 ANOS (NASC. DE 1996 A 1995) 

• MASTER A 30 A 34 ANOS (NASC. EM 1981 A 1977) 

• MASTER B 35 A 39 ANOS (NASC. EM 1976 A 1972) 

• MASTER C 40 A 44 ANOS (NASC. EM 1971 A 1967) 

• MASTER D 45 A 49 ANOS (NASC. EM 1966 A 1962) 

• MASTER E  50 ANOS ACIMA  

.  TURISMO FEMININO 

.  TURISMO MASCULINO ATÉ 30 ANOS 

. TURISMO MASCULINO ACIMA 31 ANOS 

 

TEMPO DE PROVA 

*A prova terá tempo limite de 3 horas 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. 

*Apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda das placas, alterar a 
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programação visual, sob pena de compra de outro numeral e/ou desclassificação do atleta. 

Entrega dos Kits de 7h a 08:40min. A organização da prova determina que no ato da 

entrega do kit o atleta deverá doar 01(um) quilo de alimento não perecível, para ser 

entregue em uma comunidade carente de Samambaia- Df 

PREMIAÇÃO: TROFÉUS PARA OS 5 PRIMEIROS DE TODAS CATEGORIAS , MEDALHAS PARA 
TODOS PARTICIPANTES, + a premiação em dinheiro a ser definida pela organização 

Todos os atletas inscritos terão seguro  

Realização: SPORT BIKE DF, contato, jbosco.joao@gmail.com   

Fone: Loja Sport bike  61 33733100  ou  Bosco 61 84186726      

 http://www.sportbikedf.com.br/ 

TEREMOS CAFÉ DA MANHÃ PARA TODOS OS ATLETAS E FAMILIARES 

 


