
                                                                                           
 

CRONOGRAMA 

INSCRIÇÕES: A inscrições estarão abertas até o dia 15/11/2017 

DATA: Dia 18 e 19 de novembro de 2017 

LOCAL DO EVENTO: Fazenda Aroeira – São Cristóvão/SE 

HORÀRIO: 08:00 Horas 

 

COPA NORTE NORDESTE 

A Copa Norte e Nordeste de Mountain Bike, acontecerá pela primeira vez em SERGIPE com intuito 

fomentar o crescimento do esporte no estado de Sergipe. Será realizada na Fazenda Aroeira no dia 19 de 

novembro de 2017, em um local que, além de rústico, é totalmente propício à prática do Mountain Bike. O 

Mountain Bike no Estado sergipano sentia por não ter uma competição de alto nível, por isso a ideia de solicitar 

a Confederação Brasileira de Ciclismo a oportunidade de Sergipe ser o cenário desta competição. Dessa copa 

sairá o campeão Norte e Nordeste de cada categoria na modalidade XCO além de somar pontos para ranking 

brasileiro e sergipano. 

 

PERCURSO INICIANTE  

- INICIANTE MASCULINO 

- INICIANTE FEMININO 

 

PERCURSO LIGHT – (2,8 Km por volta) 

- FEMININO ELITE: LIVRE 

- TURISMO A: 18 a 34 anos 

- TURISMO B: 35 anos acima 

 

PERCURSO PRO – (5,8 Km por volta) 

- ELITE: 19 a 29 anos ou Critério Técnico  

- SUB 23: 19 a 22 anos  

- SUB 30: 23 a 29 anos  

- MASTER A1: 30 a 34 anos 

- MASTER A2: 35 a 39 anos 

- MASTER B1: 40 a 44 anos 

- MASTER B2: 45 a 49 anos 

- MASTER C: 50 anos acima 

 



                                                                                           
 

INSCRIÇÕES DAS CATEGORIAS NÃO OFICIAIS: 

VALOR: R$ 80,00  

*NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA 

 

INSCRIÇÕES DAS CATEGORIAS OFICIAIS: 

1º LOTE: R$ 80,00 (Limitado); 

2º LOTE: R$ 100,00 (Limitado); 

1º LOTE: R$ 120,00 (Limitado). 

*NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA 

 

1- Preencher corretamente todos os dados e por completo da ficha de inscrição; 

2- A data de sua INSCRIÇÃO será considerada a partir da data da efetivação do pagamento do boleto. O 

comprovante de pagamento é um documento único e, em caso de dúvida, deverá ser apresentado na 

Secretaria de Prova para a retirada do kit; 

3- A Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta, poderá, 

ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos, adicionar ou limitar o número de inscrições do 

evento em função de necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio aviso. 

4- Programa de Prova e Briefings; Entrega de placas de identificação, assinatura de súmula. 

OS BIKERS DEVERÃO APRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE, ENTREGAR O TERMO DE 

RESPONSABILIDADE ASSINADO (MENORES DE 18 ANOS ASSINADO PELO RESPONSÁVEL COM OS 

DADOS DO MESMO: NOME, RG, CPF E GRAU DE PARENTESCO). 

 

PREMIAÇÃO 

1- Todos os Atletas que completarem aprova, exceto os 05 (cinco) primeiros colocados, terão direito a uma 

Medalha de Participação; 

2- Troféu para os 05 (cinco) primeiros de cada categoria; 

3- Premiação no valor de R$ 12.300,00 em dinheiro a serem distribuídos nas categorias: 

- ELITE, SUB 23, SUB 30, MASTER A1 / A2, MASTER B1 / B2, MASTER C E FEMININO ELITE 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           
 

ELITE MASCULINO 

1º COL. – R$ 1000,00 

2º COL. –  R$ 700,00 

3º COL. –  R$ 500,00 

4º COL. –  R$ 300,00 

5º COL. –  R$ 200,00 

ELITE FEMININO 

1º COL. – R$ 500,00 

2º COL. – R$ 300,00 

3º COL. – R$ 200,00 

4º COL. – R$ 100,00 

5º COL. – R$ 100,00 

SUB 30 

1º COL. – R$ 500,00 

2º COL. – R$ 300,00 

3º COL. – R$ 200,00 

4º COL. – R$ 100,00 

5º COL. – R$ 100,00 

SUB 23 

1º COL. – R$ 500,00 

2º COL. – R$ 300,00 

3º COL. – R$ 200,00 

4º COL. – R$ 100,00 

5º COL. – R$ 100,00 

MASTER A1 

1º COL. – R$ 500,00 

2º COL. – R$ 300,00 

3º COL. – R$ 200,00 

4º COL. – R$ 100,00 

5º COL. – R$ 100,00 

 

 

        

 

 

 

 

REGULAMENTO 

 

1- O presente regulamento se aplica a equipe, ciclistas, dirigentes, mecânicos, técnicos, auxiliares, etc. E 

aqueles que de alguma forma estejam envolvidos nas provas de supervisão da FEDERAÇÃO SERGIPANA 

DE CICLISMO na modalidade de Mountain Bike XCO. 

2- Participo da Copa Norte Nordeste por vontade própria isentando os Organizadores, Promotores, 

Patrocinadores e Supervisores deste evento de toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer 

consequências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua participação nesta prova, 

NÃO cabendo qualquer tipo de indenização; 

3- Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde perfeita 

e de haver treinado adequadamente para esta prova; até a data de sua inscrição, não fui impedido de 

participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; 

4- Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, translados, seguros, assistência 

médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da sua participação neste evento, antes, 

durante ou depois do mesmo; 

5- Estou ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, acessórios, capacete, 

etc.) durante toda a prova; 

6- Estou ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um 

atleta; 

7- Estou ciente que será desclassificado se jogar embalagens ou lixo ao longo do roteiro; 

8- Em caso de emergência, autorizo qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento necessário, 

médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados sanguíneos; 

MASTER A2 

1º COL. – R$ 500,00 

2º COL. – R$ 300,00 

3º COL. – R$ 200,00 

4º COL. – R$ 100,00 

5º COL. – R$ 100,00 

MASTER B1 

1º COL. – R$ 500,00 

2º COL. – R$ 300,00 

3º COL. – R$ 200,00 

4º COL. – R$ 100,00 

5º COL. – R$ 100,00 

MASTER B2 

1º COL. – R$ 500,00 

2º COL. – R$ 300,00 

3º COL. – R$ 200,00 

4º COL. – R$ 100,00 

5º COL. – R$ 100,00 

MASTER C 

1º COL. – R$ 500,00 

2º COL. – R$ 300,00 

3º COL. – R$ 200,00 

4º COL. – R$ 100,00 

5º COL. – R$ 100,00 



                                                                                           
9- A preferência de ultrapassagem será para a categoria que largou após, a categoria alcançada deverá dar 

passagem mantendo-se a direita da pista, diminuindo a velocidade; 

10-  A largada da prova será dada em duas baterias, com intervalo de 02 minutos por categoria; 

11-  A prova será realizada com qualquer tempo, a não ser catástrofe, ou caso o diretor da prova verificar a 

falta de segurança da prova; 

12-  A prova será realizada em circuitos fechados, bem sinalizado, em trilhas com obstáculos naturais e 

incrementados dentro do percurso; 

13-  A assistência mecânica autorizada consiste em reparar ou substituir qualquer peça da bicicleta com 

exceção do quadro em um local determinado pela organização e direção de prova, caso seja feita fora do 

local indicado o participante estará automaticamente desclassificado 

14-  É proibido trocar de bicicleta, e o atleta deverá cruzar a linha de chegada com a mesma placa de bicicleta 

que tinha na largada; 

15-  O ponto de abastecimento e hidratação deverá ser realizado em local estabelecido pelo diretor de prova; 

16-  É proibido o uso de recipientes de vidro sob qualquer hipótese; 

17-  A chegada será sinalizada pela bandeira quadriculada; 

18-  Ao fechar o pódio com os 5 primeiros participantes a cruzar a linha de chegada, a categoria será encerrada 

independente ao número de voltas completadas pelos demais participantes; 

19-  Após a chegada os ciclistas deverão prosseguir em linha reta e não deverá retornar em sentido contrário; 

20-  Em caso de necessidade o ciclista poderá terminar a prova carregando ou empurrando sua bicicleta desde 

que não contem com ajuda de terceiros, contudo deverá completar no mínimo 50% (cinquenta por cento) 

do percurso; 

21-  Todo ciclista que por qualquer circunstância atingir a chegada sem a bicicleta será desclassificado; 

22-  Caso dois ou mais ciclistas estejam em disputa lado a lado na linha de chegada não lhes serão permitidos 

tirar as duas mãos do guidão, podendo fazê-lo somente se estiver em vantagem de uma bicicleta no 

mínimo, ainda assim quando não oferecer risco ao adversário; 

23-  Na chegada o ciclista deverá manter-se em linha reta no SPRINT FINAL, deverá manter a linha inicial não 

sendo permitidas em nenhuma situação as mudanças bruscas com o objetivo de prejudicar o adversário; 

24-  Na prova a bicicleta deverá estar em perfeitas condições de uso, entende-se por equipamento completo 

o material obrigatório, sendo freio traseiro e dianteiro, câmbio traseiro e dianteiro, roda traseira e dianteira 

no mesmo diâmetro, guidão tradicional; 

25-  Todo ciclista com direito a premiação estará obrigado a comparecer no pódio ou local determinado para 

esse fim; 

26-  Todo ciclista deverá comparecer ao pódio devidamente uniformizado e somente o diretor da prova poderá 

autorizar algum atleta subir ao pódio sem o seu uniforme; 

27-  Comportamento e Conduta; 



                                                                                           
28-  O atleta será avaliado e espera-se bom senso e espírito esportivo; 

29-  Este regulamento é aplicável, inclusive aqueles ciclistas, dirigentes, comissários etc. que se encontrem 

apenas como espectadores do evento; 

30-  O comissário e diretor deverão impedir a participação na prova do ciclista que não manter o zelo de seu 

uniforme e equipamento; 

31- Está ciente que além deste Regulamento Particular, sua participação está sujeita às normas impostas pela 

FEDERAÇÃO SERGIPANA DE CICLISMO (FSC), CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO (CBC). 

  

O PROGRAMA DE PROVA PODERÁ MODIFICAR/ALTERAR QUALQUER ITEM DESTE 

REGULAMENTO. 

 


