Taça Brasil de Mountain Bike Cross Country 2018

Ao se inscrever nesta competição, cada participante declara que leu, entendeu e aceitou todas as
normas contidas nesse regulamento.
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Parte A - Dados Básicos
1 - Data: 11/11/2018
2 – Local: Mirante do Caju – Maricá/RJ
3 - Tipo de Prova: MTB XCO - Cross Country Olímpico Classe 2 UCI
4 – Distância: 4.050m/volta
5 - Pontos de Apoio: 2 pontos, sendo 1 ponto de água e 1 ponto de água e mecânica.
Parte B - Desenvolvimento
6 - Categorias
6.1 - CATEGORIAS OFICIAIS UCI / CBC / FECIERJ
Elite Masculino critério técnico ou nascidos em 1995 e nos anos anteriores
Sub23 Masculino - 19 a 29 anos (nascidos em 1999 a 1996)
Elite Feminino critério técnico ou nascidos em 1994 e nos anos anteriores
Sub23 Feminino - 19 a 29 anos (nascidos em 1999 a 1996)
Infanto - Juvenil Masculino 13 a 14 anos (nascidos em 2005 a 2004)
Infanto - Juvenil Feminino 13 a 14 anos (nascidos em 2005 a 2004)
Juvenil Masculino 15 a 16 anos (nascidos em 2003 a 2002)
Juvenil Feminino 16 anos ou menos (nascidos em 2003 a 2002)
Junior Masculino 17 a 18 anos (nascidos em 2001 a 2000)
Junior Feminino 17 a 18 anos (nascidos em 2002 a 2001)
Sub30 Masculino 23 a 29 anos (nascidos em 1995 a 1989)
Master A Feminino 30 a 39 anos (nascidos em 1988 a 1979)
Master B Feminino 40 a 49 anos (nascidos em 1978 a 1969)
Master C Feminino 50 anos acima (nascidos em 1968 ou anos anteriores)
Master A1 Masculino 30 a 34 anos (nascidos em 1988 a 1984)
Master A2 Masculino 35 a 39 anos (nascidos em 1983 a 1979)
Master B1 Masculino 40 a 44 anos (nascidos em 1978 a 1974)
Master B2 Masculino 45 a 49 anos (nascidos em 1978 a 1974)
Master C1 Masculino 50 a 54 anos (nascidos em 1968 a 1964)
Master C2 Masculino 55 a 59 anos (nascidos em 1963 a 1959)
Master D1 Masculino 60 a 64 anos (nascidos em 1958 a 1954)
Master D2 Masculino (nascidos em 1953 e nos anos anteriores)
Paradesportivo
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6.2 - CATEGORIAS ATLETAS NÃO FEDERADOS
Open Feminino; idade livre
Open Masculino: idade livre
Observação: Para todas as categorias deve ser considerada a data-base de 31 de dezembro de
2018.
Qual será a sua idade em 31 de dezembro de 2018? Essa deve ser a referência para a escolha
correta da sua categoria oficial.
7 - Programação
7.1 – Sábado, dia 10 de novembro
7.2 09h às 16h - Treinos livres, confirmação de inscrição e entrega de kits no local do evento.
17h - Congresso Técnico
7.3 – Domingo, dia 11 de novembro
7.3.1 - Primeira Bateria
7.3.2 08h30 - Inicio da 1ª bateria de largadas.
7.3.2.1 - Categorias da Primeira Bateria
7.3.2.2 Master 55-59 anos – 2 voltas
Master Feminino A – 2 voltas
Master Feminino B – 2 voltas
Master Feminino C – 2 voltas
Juvenil Masculino – 3 voltas
Infanto Juvenil Masculino – 2 voltas
Júnior Feminino – 3 voltas
Master D1 – 2 voltas
Master D2 – 2 voltas
Open Feminino – 2 voltas
Juvenil Feminino - 2 voltas
Infanto Juvenil Feminino - 2 voltas
Paradesportivo – 1 volta
7.3.3 - Segunda Bateria
09h55 - Início da 2ª bateria de largadas.
7.3.3.1 - Categorias da Segunda Bateria
______________
Rua Barão do Amazonas, 290 – Centro – Niterói/RJ – CEP 24030-111 CNPJ
nº 29.510.575/0001-36
Tel: (21) 2620-6566 – E-mail: contato@fecierj.org.br – Website: www.fecierj.org.br

Júnior - 4 voltas
Sub30 – 4 voltas
Master A1 30-34 anos – 4 voltas
Master A2 35-39 anos – 4 voltas
Master B1 40-44 anos – 4 voltas
Master B2 45-49 anos – 3 voltas
Master C1 50-54 anos – 3 voltas
Open Masculino – 3 voltas
7.3.4 - Terceira Bateria
7.3.5 11h45 - Início da 3ª Bateria de Largadas
7.2.3.1 - Categorias da Terceira Bateria
Elite Masculino e Sub23 – 6 voltas
Elite Feminino e Sub23 – 5 voltas
O número de voltas pode ser alterado no Congresso Técnico ou antes da largada.
7.2.4 - Premiação
13h40 - Início da Premiação.
Serão premiados em pódio os atletas de 1º ao 5º lugar, com troféu personalizado.
8.2.1 – Pontos no Ranking UCI Classe 2

Clas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pontos Elite
30
20
15
12
10
8
6
4
2
1
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8.3 - Premiação Financeira
A premiação será distribuída entre os atletas de acordo com as normas UCI, acima dos valores
mínimos estipulados para o nosso País, XCO, Classe 2.
A premiação poderá ser paga através de depósito bancário até 30 dias após a realização do evento.
Premiação ranking UCI/CBC/FECIERJ:
Categorias Elite/Sub23 (Men/women)
1º colocado - R$ 800,00
2º colocado - R$ 640,00
3º colocado - R$ 480,00
4º colocado - R$ 400,00
5º colocado - R$ 320,00
6º colocado - R$ 288,00
7º colocado - R$ 256,00
8º colocado - R$ 224,00
9º colocado - R$ 192,00
10º colocado - R$ 160,00
Parte C - Interação e Participação
Inscrições/Valores
Período de 07/10/2018 à 07/11/2018 – R$ 120,00 + taxa bancária
9.1 - Inscrições pelo link deste site:
www.sprinta.com.br/tacabrasilxco_rj
Atenção: atletas Elite, e Sub23 devem obrigatoriamente possuir o seu número UCI ID.
Caso o atleta não possua, deve solicitar à CBC.
Sem a comprovação até o dia da prova, deverá ser feito novo pagamento e a devolução financeira
será julgada.
9.2 - Limite de Vagas
Fica reservado o direito de encerramento das inscrições ao atingir o limite de 300 atletas.
Diante da dificuldade técnica da pista, é um procedimento necessário para a mobilidade e segurança
dos atletas.
Parte D - Informações Adicionais
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SEGURO DE VIDA
O seguro é oferecido para todos os atletas inscritos. O Seguro de Vida é válido desde a largada até
a chegada do atleta na competição, tendo cobertura para morte ou invalidez.
Serviços Adicionais: Praça de Alimentação
12 - Telefones Úteis no Rio de Janeiro
SAMU EMERGÊNCIA...................................................192
CORPO DE BOMBEIROS .......................................... 193
POLÍCIA MILITAR................................................................190
Hospital Credenciado à Taça Brasil:
Hospital Municipal Conde Modesto Leal, Rua Domício da Gama, 433 - Centro - Maricá
13 - Organização
Organização: Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro - FECIERJ
Supervisão: Confederação Brasileira de Ciclismo
13.1 - Apoio: Prefeitura Municipal de Maricá
14. Descrição
A Etapa da Taça Brasil de Mountain Bike Cross Country acontecerá na cidade de Maricá, prova que
será válida para contar pontos no Ranking UCI – classe 2 (Categoria Elite), também contará 130
pontos para o Ranking Nacional em todas as categorias CBC e também será válida pelo Ranking
Estadual MTB-XCO Ranking 1.
Parte E - Contrato Geral
10 - Contrato
O Regulamento e programação poderão sofrer alterações até a data de sua publicação impressa
antes da prova.
Em caso de dúvida, prevalece a edição impressa e disponível na secretaria antes do evento e as
decisões do Congresso Técnico realizado no dia anterior ou no dia de realização da prova.
O atleta, ao assinar a súmula de retirada do kit de prova, declara aceitar as condições apresentadas
nesse regulamento. Caso haja particularidades não aceitas, deverá procurar a organização da prova
com antecedência de 5 dias, apresentar os pontos não concordantes e solicitar ajustes das partes.
______________
Rua Barão do Amazonas, 290 – Centro – Niterói/RJ – CEP 24030-111 CNPJ
nº 29.510.575/0001-36
Tel: (21) 2620-6566 – E-mail: contato@fecierj.org.br – Website: www.fecierj.org.br

Participação nas Categorias Oficias UCI / CBC / FECIERJ
Somente será permitida a participação, nas categorias Oficiais UCI / CBC / FECIERJ, de atletas que
estejam devidamente filiados junto à CBC e possuam o seu UCI ID/Federação Estadual de origem.
Os atletas que não forem filiados ou que estiverem em situação irregular junto à CBC/Federação
Estadual de origem somente poderão participar das categorias promocionais disponíveis.
O atleta deverá consultar a sua situação junto à CBC/Federação Estadual de origem ANTES de
promover a sua inscrição nas categorias oficiais disponíveis na prova.
No caso de não apresentação da carteira de filiado no dia de realização da prova, desde que o atleta
tenha feito a sua inscrição de modo antecipado em uma das categorias oficiais e esteja confirmada a
sua inscrição, será permitida a sua participação com a apresentação da carteira de identificação civil
ou militar com foto e conferência na lista geral de inscritos na prova.
A organização se reserva no direito de realizar a transferência automática e sem prévio aviso do
atleta não filiado para a categoria OPEN como forma de punição quando verificado que houve
inscrição irregular do mesmo em uma das categorias oficias CBC/FECIERJ.
As inscrições serão aceitas até o dia 07/11/2018. Não haverá prorrogação do prazo definido.
10.1 - RETIRADA DO KIT ATLETA
O kit de prova deve ser retirado na secretaria de prova montada na arena do evento. O endereço
está na aba 'Pista'. O kit é composto de: sacola plástica, numeral, informativo, camisa de malha
personalizada do evento e informativos de patrocinadores. É OBRIGATÓRIA a apresentação da
carteira atualizada de filiado ou documento oficial equivalente obtido junto à CBC/Federação
Estadual de origem para participação nas categorias oficiais UCI/CBC/FECIERJ, juntamente com
documento de identificação civil ou militar com foto, no momento da retirada do kit atleta, sob pena
de não participação na prova. O kit atleta somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito e ainda,
deverá ser retirado impreterivelmente dentro do horário previsto para tal no regulamento, sob pena
de exclusão/não participação do atleta na prova.
10.2 - PARTICULARIDADES
Ao participar da competição, pelo ato de se inscrever o atleta está de acordo com:
10.2.1 - Declaro para os devidos fins que estou ciente e de acordo com o regulamento desta
competição e isento os organizadores, patrocinadores, sede do evento de todas e quaisquer
consequências que possam advir de minha participação nesta prova (furtos, roubos e danos de
equipamentos ou por qualquer traumatismo, lesões, invalidez ou morte), NÃO cabendo qualquer tipo
de indenização além do seguro.
10.2.2 - Declaro também que nunca fui impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos
médicos. Em caso de emergência, autorizo qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento
necessário, médico e/ou cirúrgico, inclusive a administração de sangue e derivados sanguíneos.
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10.2.3 - Autorizo que as informações relativas ao meu estado de saúde sejam dadas pelo médico
responsável para o diretor de prova bem como para o meu próprio médico e/ou meus parentes ou
responsáveis.
10.2.4 - 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, por tempo indeterminado.
10.2.5 - É de 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. Todas despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.
10.2.6 - Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os
mesmos serão anunciados e apresentados, para avaliação dos atletas interessados. Recursos serão
aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado. Passado este prazo, o
resultado será homologado pela Organização e divulgado como oficial. Somente serão aceitos
recursos por escrito. Não serão aceitos recursos coletivos.
10.2.7 - Todo o atleta deverá apresentar a sua licença CBC juntamente com o comprovante de
depósito para retirada de seu kit na secretaria do evento.
10.2.8 - O atleta somente poderá entrar na pista, tanto para treino como para competição, portando
sua placa de identificação e capacete.
10.2.9 - Os números de identificação não poderão ser cortados ou alterados.
10.2.10 - O atleta que sair fora do percurso durante a prova por qualquer motivo deve retornar para o
percurso do mesmo ponto aonde saiu.
10.2.11 - O abastecimento e assistência técnica são permitidos somente nas zonas designadas para
este fim. Trocas de óculos devem acontecer no mesmo local.
10.2.12 - Somente entrará na zona de abastecimento/assistência técnica quem estiver portando uma
identificação, pulseira ou crachá, que será distribuída no final do Congresso Técnico.
10.2.13 – O contato entre apoiador e atleta será permitido somente nas zonas de
abastecimento/assistência técnica.
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10.2.14 - Não é permitido jogar água no atleta ou na bicicleta.
10.2.15 - O dirigente não deve correr durante toda a zona de abastecimento ao lado do atleta para
dar abastecimento. O alimento deve ser passado de mão em mão.
10.2.16 - Não é permitida a troca de bicicleta.
10.2.17 - O(A) atleta que possuir o título de campeão Nacional XCO deve portar a sua respectiva
camisa. Os campeões dos anos anteriores não devem largar com a respectiva camisa.
10.2.18 - Não serão permitidas camisas e uniformes da Seleção Brasileira de Mountain Bike ou
seleção de outros países, bem como uniformes de campeão mundial.
10.2.19 - O atleta deverá largar com a camisa de sua Equipe-Clube-Patrocinador. A mesma não
pode ser sem mangas. Exemplo: camisa cavada.
10.2.20 - Em caso de uso de capa de chuva, a mesma deve ser transparente.
10.2.21 - Para o evento, o atleta deverá portar a sua placa de identificação no guidão e o seu
número dorsal nas costas, na altura do bolso da camisa.
10.2.22 - Reclamações serão aceitas até 15 minutos após o resultado final da categoria por escrito.
10.2.23 - Todas as informações de preenchimento de inscrição, onde consta sua categoria e dados
pessoais são de inteira responsabilidade do participante, e deve ter atenção no cadastramento para
evitar erros de categorias, dias e horários de provas. A organização não se responsabiliza pelos
erros causados pelo preenchimento incorreto ou indevido. A organização não cederá os dados dos
participantes a terceiros.
10.2.24 - O evento será regido por este regulamento e pelas normas do Regulamento UCI. Casos
omissos à estes, serão julgados pelo Colégio de Comissários e a decisão destes será final e
irrevogável, não passiva de recurso.
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