
 

 
 

Regulamento Particular da Competição 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O 8º Desafio Pedra De Santo Antonio De Downhill é uma prova de Mtb Downhill,  

válida como 1ª etapa do Campeonato Paraibano de Downhill 2023, também valida pelo  

Rankig Nacional DH1. Este evento será realizado na cidade de Fagundes/PB, nos dias  

18, 19/03/2023, e será regido por este regulamento particular, e na ausência de item  

específico para um determinado assunto neste regulamento particular, ou em casos de  

conflitos de normas, prevalecerá sempre as normas regulamentares, técnicas e/ou  

desportivas da UCI e da CBC, nessa ordem de hierarquia. 

1.2. A ORGANIZAÇÃO e COLÉGIO DE COMISÁRIOS são responsáveis por fazer cumprir  

as disposições desse regulamento e justificar as alterações caso necessários. O  

organizador da prova, juntamente com o Colégio de Comissários, poderá suspender o  

evento em caso de segurança pública, ameaça pública, vandalismo e/ou motivos de força  

maior sem aviso prévio aos participantes. 

1.3. A Organização juntamente com o Colégio de Comissários poderá, a seu critério ou 

conforme as necessidades do evento incluir ou alterar este regulamento, total ou  

parcialmente, devendo ser publicado e comunicados aos participantes através da rede  

social oficial do organizador @sunseradventurebr ou da federação Paraibana @fpc.br. 

 



 

 
 
2. Do Evento 

Modalidade: Prova de MTB Downhill. 

Local e data: Fagundes /PB – 18,19/03/2023 

Concentração: Fagundes/PB, Pedra de Santo Antônio. 

Largada e Chegada: Pedra de Santo Antônio cidade de Fagundes  

Realização: Sunset Adventure / cnpj: 48.640.362/0001-73 

Supervisão Técnica: Federação Paraibana de Ciclismo 1ª etapa do Campeonato  

Paraibano de Downhill 2023. 

3. Programação: 

3.1. Congresso Técnico e Retirada das placas de identificação  

Dia 17/03/2023 – Sexta-Feira, ás 19h00min, Clube de esportes da Cidade de Fagundes 

 

3.1.1. Entrega de kit será durante a sexta-feira das 14:00hr às 20:00hr e no sábado das  

07:00hr ás 14:00hr. 

3.1.2. Para os participantes da prova que não puderem retirar os kits nos horários  

mencionados poderão solicitar que terceiros retirem o mesmo com apresentação de  

documentação do titular. 

3.1.3. O kit do atleta será composto por plaqueta com número para identificação do atleta e camisa 

do evento, camisa de campeão, paralama(rsd) medalha em metal e seguro de vida.   

3.1.4. A retirada do kit do atleta poderá ser retirada com a apresentação de documento de  

Identidade ou apresentação da licença CBC válida para o ano vigente. 

3.1.5. Para a retirada do kit de outro participante o solicitante deverá apresentar cópia do  



 

 
 
RG do atleta ou da licença CBC, ou então enviar, via aplicativo whatsapp, para o nº (83)  

99698-9359, foto do RG, CNH ou da carteira da CBC do participante com mensagem de  

texto autorizando a retirada do kit por terceiro. No momento da retirada do kit o  

responsável deverá conferir todos os dados, não serão aceitas reclamações posteriores. 

3.1.6. Os treinos do sábado pela manhã e domingo só serão liberados mediante  

apresentação da placa de identificação do atleta. 

3.2. Realização da prova 

A realização da prova será no dia 18,19/03/2023 – Sábado e domingo, e a concentração e  

entrega dos kits e assinatura de súmula a partir das 13h até as 14h para o sábado e das  

7h até às 8h para o domingo, no local citado no item 2 deste regulamento particular. As  

categorias terão largadas pré-determinadas pelo chefe do Colégio de Comissários da  

prova. 

  A prova contara com sistema de cronometragem eletrônica Real Timer e também com backup da 

arbitragem feita manualmente.   

Programação:  

Sabádo: 

➢ Abertura de pista para reconhecimento a pé no Sábado (18/03) manhã: 6:30hr 

 

➢ Abertura de pista para treinos livres no Sábado (18/03) manhã: 8:00hr 

➢ Fechamento de pista para treinos livres no Sábado (18/03) manhã: 12:00hr 

➢ Inicio do QUALIFY que determinará a ordem de largada dos atletas: 14:00hr 

Domingo: 



 

 
 
- Abertura de pista para treinos livres oficiais do Domingo (19/03) manhã: 7:30hr 

- Fechamento de pista para treinos livres oficiais do Domingo (19/02) manhã: 10:00hr 

- Largada de cada piloto com ordem de largada pré-determinada determinada pelo chefe  

do Colégio de Comissários da prova de acordo com Qualify do dia anterior: 10:30hr 

3.3. Demais Informações da participação da prova 

3.3.1. A concentração dos participantes será (1h) Uma hora antes do horário previsto para  

largada, para efeito de assinatura de súmula e demais preparativos, onde serão dadas  

instruções finais. 

3.3.2. Poderão participar da prova atletas federados e não-federados, conforme quadro  

das categorias. A assinatura na entrega dos kits valerá também como termo de  

responsabilidade dos atletas que aceitam as condições da prova e deste regulamento. 

3.3.3. Os atletas deverão está no local da largada com trinta minutos de antecedência (30  

minutos antes da largada da prova) para o caso de alterações de horários de largadas e  

demais alterações no regulamento. 

3.3.4. É obrigatório o uso do numeral da bike (plaqueta), sendo passíveis de 

Desclassificação os participantes que não cumprirem este item. Qualquer mutilação dos  

números será passível de penalização (É PROIBIDO DANIFICAR OS NUMERAIS). 

3.3.5. A participação na prova é pessoal e intrasferível, não podendo qualquer inscrição  

ser substituída por outra, em qualquer situação. 

3.3.6. O participante não poderá ceder seu número e a plaqueta a outro participante, sob  

pena de ser responsabilizado por quaisquer acidentes ou danos que venha sofrer,  



 

 
 
isentando de responsabilidades a organização da prova, seus patrocinadores e apoiadores  

e órgão públicos envolvido na prova. 

3.3.7. Todo equipamento que o atleta utilizar na prova poderá ser checado pela  

organização momentos antes da largada, e ter seu uso vetado caso seja considerado  

impróprio ou de risco para a participação no evento. 

3.3.8 Os equipamentos de segurança OBRIGATÓRIOS em todas as provas de ranking nacional 

são: 

➢ Colete protetor; 

➢ Cotoveleira, joelheira feitos de materiais rígidos; 

➢ Luvas de Dedos Inteiros. 

➢ Capacetes fechados 

3.3.9. O atleta que for pego transitando em sentido inverso ao percurso pela pista com  

bicicleta durante os treinos ou após o fechamento da pista, recebera punição de acréscimo  

no tempo de prova de 30 segundos. Caso o ato persista o mesmo poderá ser  

desclassificado da prova sem direto de ressarcimento do valor da inscrição ou algum gasto  

que o mesmo tenha tido com a prova 

3.3.10.  Todos atletas devem Pelo menos uma sessão de treinamento, antes do tomada de 

tempo (classificatória).  E pelo menos uma sessão de treinamento na manhã do dia da final. 

3.4. Do Término da Prova 

3.4.1. Os competidores terão de percorrer o percurso completo para que sua descida seja  

computada. 

3.4.2. A organização da prova, em razão de motivos alheios e estranhos ocorridos durante  



 

 
 
a realização da prova, ou ainda por razões meteorológicas ou de temperatura, poderá  

diminuir o percurso, quando julgar necessário, devendo divulgar isto antes da largada. 

3.4.3. Será desclassificado o competidor que não percorrer o percurso completo. 

3.4.4. Da chegada - o atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta  

esteja presente (carregada, arrastada ou empurrada) pelo próprio atleta. Um atleta  

separado de sua bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso da prova - durante a  

prova ou na chegada. 

3.5. Dos Resultados 

3.5.1. A classificação será feita por ordem de chegada, de menor para o maior tempo de  

cada categoria. Os atletas que não completarem o percurso serão informados como  

desistentes. Para efeito de resultados no ranking para o Campeonato Paraibano será  

usado à tabela de categorias oficiais da CBC. 

3.5.2. Os resultados serão publicados, em redes sociais da organização. 

3.6. Solenidade de Premiação 

Dia 19/03/2023 - domingo, a partir das 16:00h - premiação para todas as categorias(podendo haver 

premiassõa das categorias logo após o termino de suas descidas). 

3.6.1. Troféus do 1º até ao 5º colocado de todas as categorias. 

3.6.2. A Premiação a ser divulgada. 

3.6.3. O atleta que não comparecer à cerimônia de premiação poderá perder a premiação  

em dinheiro e brindes (quando for o caso), e será passível de penalização conforme  

regulamento. 



 

 
 
3.6.4. Na premiação o atleta deverá estar uniformizado, com camisa, short ou calça e  

calçado, não sendo permitido ao atleta estar descalço, de chinelo, sem camisa. O atleta  

que não cumprir estas normas não será premiado e perderá o prêmio e será  

desclassificado, salvo em casos de doença ou mal-estar no horário da premiação, ou em  

casos de força maior em que o atleta não possa comparecer a esta solenidade por motivo  

não provocado por este. 

4. INSCRIÇÕES:    

4.1. Serão realizadas direto no site da organização da prova https://sunsetadventure.com.br/, até o 

dia 11/03/2023 ás 00:00hr 

4.2. Valor da inscrição para todas a categorias: 

 ➢ Primeiro lote 50 primeiros inscritos- 180,00 R$.  

➢ Segundo lote até o dia 20/02/2023- 210,00R$ 

➢ Terceiro lote até o dia 11/03/2023- 230,00R$ 

4.3. Os pagamentos serão feitos conforme orientações obtidas direto com a organização,  

na hora de realizar a inscrição. 

4.4. No ato da inscrição, o atleta está concordando com as regras aqui descritas, bem  

como aceita todas as condições e termos deste regulamento, assim como os  

regulamentos da UCI e da CBC e assume total responsabilidade de sua participação no  

evento de acordo com as informações prestadas no ato da inscrição. 

4.5. A organização da prova fará um seguro coletivo para o evento, que será para  

assegurar todos os atletas e organização do evento. 

4.6. As categorias presentes nesta competição são:  



 

 
 
Categorias oficiais (Apenas atletas filiados) ELITE: 19 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO  

(NASC. EM 2003 E ANOS ANTERIORES) SUB-30: 19 A 29 ANOS (NASC. EM 2004 A 1994) 

JUNIOR:  

17 A 18 ANOS (NASC. EM 2006 A 2005) JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2008 A 2009)  

INFANTO-JUVENIL: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2011 A 2009) MASTER A1 (30 A 34 ANOS - 

NASC.  

EM 1993 A 1989) MASTER A2 (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1988 A 1984) MASTER B1 (40 A 

44  

ANOS - NASC. EM 1983 A 1979) MASTER B2 (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1978 A 1974) 

MASTER  

C1 (50 A 54 ANOS - NASC. EM 1973 A 1969) MASTER C2 (55 A 59 ANOS - NASC. EM 1968 

A  

1964) MASTER D (60 ANOS ACIMA - NASC. 1962 E ANOS ANTERIORES) Ciclismo Down 

Hill  

Feminino ELITE: 19 ANOS ACIMA (NASC. EM 2004 E ANOS ANTERIORES) JUNIOR: 17 A 

18 ANOS  

(NASC. EM 2006 A 2005) 

Categorias não oficiais: HardTail, Open , iniciante e E-MTB 

5. EQUIPAMENTOS  

5.1. Não poderá haver troca de bicicleta durante a competição, porém poderá ter, por parte  

da equipe de apoio dos atletas, reposição ou troca de peças e equipamentos da bicicleta. 

5.2. Os equipamentos utilizados pelos atletas deverão estar de acordo com o regulamento  

da UCI e da CBC. Qualquer equipamento fora de regulamento não será aceito e poder  



 

 
 
sofrer penalizações antes, durante ou depois do evento. 

 

5.3. Câmeras não são permitidas durante os rounds de qualificação e final nos eventos de downhill. 

O Presidente do Colégio de Comissários poderá autorizar o uso da câmera durante as finais se, 

previamente solicitado. As câmeras poderão ser autorizadas nas sessões de treinamento se, 

previamente solicitado ao Presidente do Colégio de Comissários. Caso o uso seja autorizado, as 

regras de segurança com relação à fixação das câmeras descritas no regulamento UCI deverão ser 

seguidas. 

6. RECURSOS 

6.1. Recursos contra o resultado da prova devem ser apresentados, por escrito, até 15  

minutos após divulgação oficial dos resultados. Só serão julgados recursos por escrito. 

6.2. Os recursos serão julgados pelo Colégio de Comissários e Diretor de Prova, dele não  

caberá recursos. Os recursos serão individuais, não serão aceitas reclamações coletivas. 

6.3. As penalizações serão deliberadas e decididas pelo e Colégio de 

Comissários durante o transcorrer desta, e até o término da competição e a premiação. 

6.4. Se a reclamação afetar um dos 5 melhores classificados de cada categoria, a  

cerimônia de entrega de prêmios para a respectiva categoria será suspensa até que a  

decisão final do Colégio de Comissários seja resolvida. 

6.5. O desconhecimento do regulamento não será admitido como justificativa em hipótese  

alguma para o caso de reclamações ou recursos. 

7. PUBLICIDADE E DIREITO DE IMAGEM 

7.1. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e  

concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, vídeos, filmagens, rádio,  

jornais, revistas, internet e/ou televisão, ou qualquer outro meio de comunicação ou  



 

 
 
publicidade, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem  

acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação. 

8. OBRIGAÇÃO DO CICLISTA 

8.1. Conhecer este regulamento e os regulamentos da CBC/UCI. 

8.2. Apresentar-se para a competição devidamente uniformizado, seja individual ou por  

seu clube ou equipe. 

8.3. Comportar-se de forma competitiva e respeitosa durante a prova e fora dela, tratando  

seus oponentes, organização, comissários, árbitros e demais autoridades com respeito e  

dignidade e cordialidade. 

8.4. Todos os participantes deverão estar em dia com sua saúde e com rigorosa avalição  

medica para participar de competição de alto rendimento. A organização não se  

responsabiliza pela saúde dos mesmos. 

8.5. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua  

condição física e seu desempenho e julgamento por si só se deve ou não continuar ao  

longo da competição, em caso de não estar bem no dia da prova. Pode o Diretor de Prova  

ou Organizador, havendo evidentes danos de saúde, ou suspeitas de risco de saúde,  

excluir o participante a qualquer tempo ou momento, quando considerar necessário  

preservar a saúde do participante. 

8.6. A organização não se responsabilizará por quaisquer objetos ou equipamentos  

perdidos ou danificados durante a competição. 

9. ANTIDOPING 



 

 
 
O regulamento antidoping da UCI poderá ser aplicado na prova. Caso seja aplicado pela  

autoridade pública competente, esta indicará, o local de coleta e os ciclistas sorteados  

e/ou indicados que deverão se apresentar ao exame, logo após a prova. 

10. Hospedagens  

Hotel Village Premium 

R. Otacílio Nepomuceno, 1285 - Catolé, Campina Grande - PB, 58410-160• (83) 3310- 

8000 

➢ Pousada Sudoeste 

Rodovia 1000 VELAME, BR-230 - Velame, Campina Grande - PB, 58420-000 - (83)  

3335-1212 

➢ Garden Hotel 

R. Eng. José Bezerra, 400 - Mirante, Campina Grande - PB, 58407-690 - (83)  

3310-4000 

 

➢ Sitio família Balbino – (83) 98680-3928 -  @vovobalbino 

 

➢ Área de camping no club de esportes da cidade de Fagundes 

 

➢ Sunset Bike Word hospedagens de chalés: Contato  (83) 99698-9359. 

11. Hospitais  

Público: Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes/  

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 1045 - Malvinas, Campina Grande - PB,  

58428-111/ Telefone: (83) 3310-5850 



 

 
 
Particular: Hospital Antônio Targino /Endereço: R. Delmiro Gouvêia, 442 - 

Centenário, Campina Grande - PB, 58428-106/ Telefone: (83) 2102-0102 

Clínica Santa Clara/ Endereço: R. Duque de Caxias, 630 - Prata, Campina  

Grande - PB, 58400-506/ Telefone: (83) 3315-4600 

12. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos, não previstos neste regulamento, serão resolvidos pela organização,  

juntamente com o Colégio de Comissários, com base no regulamento oficial da UCI/CBC 

(Organização Geral do Esporte).  

As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas para o 

e-mail Comercial@sunsetadventure.com.br ou whats app (83) 99698-9359. 

Campina Grande/PB, 23 de Dezembro de 2022. 

Comissão Organizadora do 8º Desafio Pedra De Santo Antônio De Downhill 
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