CAMPEONATO BRASILEIR
RO DE MTB
B XCO 201
18
R
REGULAMENTO
Apre
esentação:
O Campeonato Brasileiro de Mou ntain Bike Cross
C
Country
y será realizzado entre os
o dias
20 a 2
22 de julho de
d 2018, na cidade de PA
ARELHEIROS - SÃO PAUL
LO
A decisão
o dos campeõ
ões brasileiroos desta mod
dalidade olím
mpica será eem etapa úniica.

Inforrmações:
Data – 20 A 22 DE
E JULHO DE 2018
2
ORA APARECIDA– PARELHEIROS SP –
Local – PISTA DE XCO - LAR NOSSA SENHO
2 – Parelheiroos – São Paullo
Via Santa Maria, nº 82
M XCO - Cross Countryy Olímpico
Tipo de prova - MTB
Distâ
ância – 5 Km
Ponto
os de apoio::
2 pon
ntos para hid
dratação e ap
poio mecânicco - no início
o e fim do pe
ercurso;

HEÇA A PIST
TA:
CONH

Categorias Oficiais CBC:
Masculino - Ciclismo Cross Country*
01.ELITE 23 à 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO
02.SUB 23 19 à 22 ANOS (1999 à 1996)
03.SUB 30 23 à 29 ANOS (1995 à 1989)
04.JUNIOR 17 à 18 ANOS (2001 à 2000)
05.JUVENIL 15 à 16 ANOS (2003 à 2002)
06.INFANTO-JUVENIL 12 à 14 ANOS (2006 à 2004)
07.MASTER A1 30 à 34 ANOS (1988 à 1984)
08.MASTER A2 35 à 39 ANOS (1983 à 1979)
09.MASTER B1 40 à 44 ANOS (1978 à 1974)
10.MASTER B2 45 à 49 ANOS (1973 à 1969)
11.MASTER C1 50 à 54 ANOS (1968 à 1964)
12.MASTER C2 55 à 59 ANOS (1963 à 1959)
13.MASTER D1 (60 A 64 ANOS – NASC. EM 1958 A 1954)
14.MASTER D2 (65 ANOS ACIMA – NASC. EM 1953 E ANOS ANTERIORES)
Feminino – Ciclismo Cross Country
14.ELITE FEMININA 23 à 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO
15.SUB 23 FEMININA 19 à 22 ANOS (1999 à 1996)
16.JUNIOR 17 à 18 ANOS (NASC. EM 2001 à 2000)
17.JUVENIL 15 à 16 ANOS (NASC. EM 2003 à 2002)
18.INFANTO-JUVENIL 12 à 14 ANOS (NASC. EM 2006 à 2004)
19.MASTER A (30 A 39 ANOS - NASC. EM 1988 A 1979)
20.MASTER B (40 A 49 ANOS - NASC. EM 1978 A 1969)
21.MASTER C (50 ANOS ACIMA - NASC. EM 1968 E ANOS ANTERIORES)
Programação:
Treinos livres:
Pista liberada para treinos localizada nas dependências Lar Nossa Senhora Aparecida
Parelheiros SP.
Sexta, 20/07, pista aberta das 9h às 17h

A partir das 13h até às 17h, haverá testes de bikes em 300m da pista. Estes testes serão feitos
paralelamente com o treinamento.
Sábado, 21/07, pista aberta das 9h às 17h
A partir das 13h até às 17h, haverá testes de bikes em 300m da pista. Estes testes serão feitos
paralelamente com o treinamento.
Para realizar o treino no sábado, atleta deverá, obrigatoriamente, estar identificado com o seu
respectivo numeral na bike.
Sábado, dia 21 de julho – retirada do kit atleta:
Local: Na Arena do Evento.
Horário: 09h às 12h – 14h às 17h.
Congresso Técnico:17h30.
Local: Lar Nossa Senhora Aparecida
Domingo, 23 de julho:
8:00– LARGADA PRIMEIRA BATERIA
Juvenil Masculino
Máster C1
Máster C2
Infanto Juvenil Masculino
Junior Feminino
Juvenil Feminino
Máster Feminino A
Máster Feminino B
Máster Feminino C
Máster D1
Máster D2
Infanto Juvenil Feminino
10h – LARGADA SEGUNDA BATERIA
Sub 30
Master A1
Master A2
Master B1

Master B2
12h – LARGADA TERCEIRA BATERIA
Júnior Masculino
Elite Feminino
Sub 23 Feminino
14h – LARGADA QUARTA BATERIA
Elite Masculino
Sub 23 Masculino
Cerimônia de Premiação:
10h30min – PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA BATERIA
13h00min – PREMIAÇÃO DA SEGUNDA BATERIA
16h – PREMIAÇÃO DA TERCEIRA E QUARTA BATERIAS
Tempo estimado por volta 23:00 min categorias e 16:00 min. Elite / Sub 23
Premiação:



MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA TODOS QUE COMPLETAREM A PROVA*.
PODIUM DO PRIMEIRO AO QUINTO COLOCADO E CAMISA DE CAMPEÃO
BRASILEIRO PARA TODAS AS CATEGORIAS.
*Para o recebimento da medalha de participação é necessário que o atleta devolva o
chip de cronometragem. Caso o atleta não devolva o chip de cronometragem ele estará
sujeito à multa no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Antidoping:
O procedimento de exames antidoping se dará conforme o regulamento UCI.
Inscrições:
Diretamente no site da CBC : www.cbc.esp.br
Inscrições/valores categorias oficiais CBC
$130,00 ( cada kit contará com camisa do evento )
Período das inscrições: início dia 26 de junho até o dia 19 de julho de 2018.
Não se aceitam inscrições fora deste prazo!
Todos os atletas deverão apresentar o comprovante de pagamento, um documento de
identificação com foto e a sua licença CBC.

Informações Adicionais:
Hospital Municipal de Parelheiros
Rua Eusebio Coghi 841 – Tel : 4673 9668

Serviços Adicionais:
- Praça de alimentação.
- Lava bike.
Telefones Úteis em Parelheiros
SAMU Emergência......................... 192
Corpo de Bombeiros....................... 193
Polícia Militar................................... 190
Hospital indicado pela organização do evento - Hospital de Parelheiros
Utilidades:
Como chegarhttps://www.google.com.br/maps/place/Lar+Nossa+Senhora+Aparecida/@23.83782,46.7572439,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce4a227e33b6a7:0xc875b34b53a33094!8m2!
3d-23.83782!4d-46.7550552
Onde ficar - Relação de pousadas/hotéis e chácaras: www.larnsa.org.br
Onde comer: Restaurante e lanchonete do evento.
Restaurantes próximos.
Barracas de Equipes:
Será disponibilizado um espaço previamente destinado somente às equipes que disputarão o
campeonato.
Para montar suas barracas, que deverão estar na medida de no máximo 4x4 m, as mesmas
deverão se credenciar no local da arena de largada/chegada a fim de obter permissão.
Importante:
As barracas não devem apresentar intuito comercial, caso contrário, serão convidadas a retirar
a barraca da arena.
Contrato:
O Regulamento e a Programação poderão sofrer alterações. O Regulamento publicado
na secretaria do Evento será o oficial. Qualquer modificação será informada no Congresso
técnico, ou antes, da largada da bateria.
O atleta, ao realizar inscrição no site da CBC, declara aceite às condições
apresentadas nesse regulamento.
Participação nas Categorias Oficiais CBC:

Somente será permitida a participação, nas categorias Oficiais CBC, de atletas que
estejam devidamente filiados junto à CBC/Federação Estadual de origem.
As inscrições serão aceitas no período de 26 de junho à 19 de julho de 2018 (Não
serão aceitas inscrições após este período).
É necessária a apresentação da carteira atualizada de filiado CBC e documento de
identidade com foto, no momento da retirada do Kit Atleta.
O numeral e o chip de cronometragem somente poderão ser retirados,
impreterivelmente, dentro do horário previsto neste Regulamento, sob pena de exclusão/não
participação do atleta na prova.
Particularidades:
Ao participar da competição, pelo ato de se inscrever o atleta declara estar de acordo,
nos seguintes termos:
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.
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.
Autorizo que as informações relativas ao meu estado de saúde sejam dados pelo
médico responsável para o diretor de prova bem como para o meu próprio médico e/ou meus
parentes ou responsáveis.
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.
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 as despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.
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 com o pagamento em dinheiro no valor de R$200,00 (duzentos
reais), caso seja deferido o pedido a quantia será devolvida ao reclamante.

Regulamento Particular do Campeonato Brasileiro de MTB XCO 2018
1) Todo o atleta/representante deverá apresentar a sua licença CBC ou documento de
identidade com foto juntamente com o comprovante de pagamento para retirada de seu kit na
secretaria do Evento.
2) O atleta somente poderá entrar na pista, tanto para treino como para competição,
portando sua placa de identificação/numeral.
3) Os números de identificação não poderão ser cortados, alterados ou danificados.

4) O atleta que sair do percurso durante a prova por qualquer motivo deve retornar para
o percurso do mesmo ponto aonde saiu.
5) O abastecimento e assistência técnica são permitidos somente nas zonas
designadas para este fim. Trocas de óculos devem acontecer no mesmo local.
6) Somente entrará na zona de abastecimento-assistência técnica quem estiver
portando uma identificação, que será distribuída na Secretaria do Evento.
7) O contato entre apoiador e atleta será permitido somente nas zonas de
abastecimento-assistência técnica.
8) Não é permitido jogar água no atleta ou na bicicleta.
9) 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) Não é permitida a troca de bicicleta.
11) Não será permitida a largada dos atletas com as camisas de campeões brasileiros
de 2017 e nem de anos anteriores, bem como uniformes da Seleção Brasileira ou seleção de
outros Países ou uniformes de campeão mundial.
12) O atleta deverá largar com a camisa de sua Equipe-Clube-Patrocinador. A mesma
não pode ser sem mangas. Exemplo: camisa cavada.
13) Em caso de uso de capa de chuva, a mesma deve ser transparente.
14) 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.
Recurso:
Mediante o pagamento de R$200,00 (duzentos reais) na secretária do evento, caso a
reclamação seja procedente o valor será devolvido ao reclamante.
O Evento será regido por este regulamento, casos omissos, seguirão o regulamento
CBC/UCI nesta ordem. Os recursos serão julgados pelo Colégio de Comissários da Prova.
A decisão do Comissário é irrevogável, não cabível de recurso.
Caso omissos poderão ser encaminhados à CBC e julgados pelo Superior Tribunal da
Justiça Desportiva.
Organização:
FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO
SUB PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHEIROS
Realização do Evento:
LAR NOSSA SENHORA APARECIDA PARELHEIROS.
Supervisão:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO | CBC

Patrocínio:
CALOI
Copatrocínio:
PENKS, SRAM
Contato:
Lar Nossa Senhora Aparecida
Selma – (11) 5921-1963

(11) 96665-5106zap

Selma.lar@hotmail.com
Selma.equipelar@gmail.com
www.larnsa.org,br

(11) 96937 8397 fixo casa

