
7ª Copa Mountain Bike BH – 2013

Regulamento

Este regulamento poderá sofrer alterações até a data de sua impressão

A Copa Mountain Bike BH visa uma maior interação entre os membros associados do Grupo 
MOUNTAIN BIKE BH. É composta de três etapas muito distintas, proporcionando uma maior 
disputa pelo título.

CALENDÁRIO__________________________________________________________________

• 1ª etapa: 09 de junho – Pesque e Pague Campestre - Itabirito (TIME TRIAL)

• 2ª etapa: 11 de agosto – Pesque e Pague Campestre - Itabirito (XC - CIRCUITO)

•3ª etapa: 6 de outubro – local a definir (modalidade a definir)

CATEGORIAS___________________________________________________________________

Masculinas

- Over 40 (nascidos até 1973, inclusive)

- Sub 40 (nascidos entre 1974 e 1983)

- Sub 30 (nascidos a partir de 1984, inclusive)

- Expert (os dez primeiros colocados da Expert em 2011, além dos três primeiros da Sub 30 e 
da Over 30 do mesmo ano, só poderão se inscrever nessa categoria. Para demais interessados, 
a inscrição é livre)

Femininas

- Turismo

- Expert

Especial

- Destinada a atletas do paraciclismo (ciclismo paraolímpico)

Na categoria especial, a organização, mediante a consulta aos inscritos nesta categoria, poderá 
promover alterações no trajeto ou forma de desenvolvimento da competição com o objetivo 
de tornar viável a competição.



Copinha

Para os filhos e irmãos dos participantes. Nascidos de 1996 em diante. Válida somente para a 
primeira etapa.

PREÇOS E PRAZOS DAS INSCRIÇÕES________________________________________________

A inscrição por etapa será de R$ 50,00 ATÉ QUARTA-FEIRA ANTERIOR À ETAPA, mais um quilo 
de alimento não perecível na confirmação da inscrição (a entrega do alimento é opcional).

O atleta que fizer a inscrição de uma só vez para todas as etapas até o dia 05 de junho receberá 
uma camisa de malha alusiva ao evento no ato da confirmação da inscrição.

IMPORTANTE:

• Para se inscrever, com exceção da categoria Expert, os interessados deverão ser associados 
ao grupo há, no mínimo, 15 dias em relação ao dia da prova

• Na primeira etapa da edição de 2013, essa regra da anterioridade da associação será 
flexibilizada, sendo aceitas associações até o encerramento das inscrições

• Para aqueles que forem correr na categoria Expert, a associação também é obrigatória e 
deverá ser feita no ato da inscrição

• Não faremos, em hipótese alguma, inscrições nos dias de prova ou fora do período acima 
determinado

• A inscrição é pessoal e não poderá ser transferida a terceiros e/ou devolvida em nenhuma 
hipótese

• A ficha de inscrição deve ser preenchida com LETRA LEGÍVEL, e a ficha médica deve ser 
respondida com precisão

• O número de inscrições será limitado a 100

PONTUAÇÃO POR ETAPA_________________________________________________________

1º lugar 20

2º lugar 17

3º lugar 15

4º lugar 13

5º lugar 11

6º lugar 10

7º lugar 9

8º lugar 8



9º lugar 7

10º lugar 6

11º lugar 5

12º lugar 4

13º lugar 3

14º lugar 2

15º lugar 1

O critério de desempate é o melhor resultado da última etapa.

TEMPO DE PROVA – SOMENTE MARATONA (3ª ETAPA)_______________________________

• A prova terá tempo limite de 7 horas após o horário de largada. Todos os atletas que 
chegarem a partir deste horário estarão desclassificados. Teremos veículos recolhendo os 
atletas com o tempo limite estourado no percurso. Estes atletas serão obrigados a abandonar a 
prova.

NUMERAÇÃO DOS ATLETAS E BIKES________________________________________________

• O atleta receberá na primeira etapa o numeral que será utilizado em toda a copa (3 etapas) 
obrigatoriamente.

• O extravio ou perda acarretará o pagamento de R$ 10,00 para aquisição de novos numerais.

• Os números danificados serão trocados pela organização, sem ônus para o atleta, desde que 
o material danificado seja devolvido à organização.

• A mudança na programação visual da numeração (a placa não pode ser cortada, por 
exemplo) obrigará o atleta a adquirir um numeral novo, estando ainda sujeito a punição.

CRONOMETRAGEM – SOMENTE NA MARATONA______________________________________

Além da cronometragem na linha de chegada, teremos, em vários pontos do percurso, postos 
de controle. O atleta que não passar em um destes postos estará automaticamente 
desclassificado.

CONDUÇÃO DA BIKE NO PERCURSO- SOMENTE 3ª ETAPA_______________________________

Importante: Em vários trechos do percurso existe trafego de automóveis. Apesar de termos 
uma equipe trabalhando para garantir a segurança de todos, é necessário que os atletas 
tenham atenção com o trânsito, e trafeguem somente pela direita.

SINALIZAÇÃO__________________________________________________________________

[MANTER IMAGEM DO REGULAMENTO ANTERIOR]



APOIO E ABASTECIMENTO AOS ATLETAS____________________________________________

• O apoio aos atletas será feito exclusivamente nas áreas demarcadas pela organização. O 
apoio realizado fora da área demarcada desclassifica o atleta imediatamente.

• Não será permitido qualquer contato físico entre apoiador e o ciclista.

• O apoio das equipes deverá ser feito sempre do mesmo lado definido pela organização.

• Está permitido o apoio mecânico das equipes somente dentro da área de apoio. O reparo 
mecânico pode ser feito pelo atleta, pela equipe e/ou terceiros.

• O atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e outros 
competidores.

PREMIAÇÃO___________________________________________________________________

• Categorias Masculina Expert, Masculina Sub 40 e Masculina Sub 30 - Troféu para os 5 
primeiros e brindes para os 3 primeiros de cada categoria por etapa

• Categorias Masculina Over 40, Feminina Expert e Feminina Turismo – Troféu e brindes para 
os 3 primeiros colocados por etapa

• Categoria Especial – Troféu e brinde para o primeiro colocado por etapa

• Troféu e brindes para os 3 primeiros de cada categoria ao final da Copa.

• IMPORTANTE: Todos os atletas que completarem a Maratona ganharão medalha de 
participação na linha de chegada

Somente haverá premiação para a categoria no caso de participação de, no mínimo, dois 
competidores.

RESULTADO DA PROVA E RECURSO_________________________________________________

• Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os 
mesmos serão anunciados e afixados para avaliação dos atletas interessados.

• Recursos serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado 
oficial. Passado este prazo, o mesmo será homologado pela Organização e divulgado como 
oficial. Somente serão aceitos recursos por escrito e acompanhados de um depósito caução de 
R$ 100,00. Caso seja julgado procedente, o depósito será devolvido.

PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM_________________________________________

• A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem alguma 
restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso contrário, 
todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem 
qualquer compensação financeira.

PENALIZAÇÕES_________________________________________________________________



• É obrigatório o uso de capacete, camisa, bermuda/calça, sapatilha ou tênis durante a prova. 
O atleta que não estiver usando os equipamentos de segurança será desclassificado, mesmo 
durante a abertura da pista para treinamento em qualquer das etapas.

• Serão desclassificados os atletas que: fornecerem falsas informações, praticarem manobras 
desleais com outros atletas, tiverem conduta anti-desportiva mesmo não sendo no momento 
da prova, atalharem por caminhos não permitidos, pegarem carona, trocarem de bicicleta ou 
não possuirem pelo menos um dos números de identificação durante a prova, estiverem 
acompanhado por terceiros no percurso (inclusive animais de estimação), largarem fora da 
área de sua categoria, desrespeitar membros da organização, tumultuarem o trabalho da 
organização (desde a inscrição até a premiação), e incorrerem em irregularidades previstas nos 
regulamentos da UCI, CBC, FMC ou FPC.

• É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio no 
percurso da prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado.

• Se o atleta ou sua equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso poderá ser 
penalizado.

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES_______________________________________________

1) A organização, 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.

2) É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a 
competição. A título de apoio suplementar, a organização poderá fornecer água potável para 
cada atleta inscrito, em postos de controle ao longo do percurso, na segunda, terceira e quarta 
etapas.

3) É responsabilidade de cada participante:

• Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As 
equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e 
encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí termina a sua 
responsabilidade. Todas despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.

• Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza.

IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela direção da prova.


