Cipó Bike 2017

REGULAMENTO PARTICULAR

Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística Internacional),
CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e da FMC (Federação Mineira de Ciclismo) e o que
dispuser este regulamento particular. Para mais detalhes, veja os regulamentos nestas
entidades.

ATENÇÃO: É obrigatória a leitura do regulamento e tudo que está disponível sobre a
competição (etapa) que pretende participar.

DICAS DA ORGANIZAÇÃO: Cipó Bike

1 - Leia atentamente todos os regulamentos das principais entidades que regem o ciclismo no
Brasil e Mundo.
2 - Leia todo o material de divulgação: cartaz, folder, regulamento e outros.

PROGRAMAÇÃO

2ª Cipó Bike 2017

Etapa: Formato Mountain Bike (XCP)

1- Município: Serra do Cipó

2- Data: 06/05/2017 (Sábado).

3- Local da largada: Praça Serra do Cipó.

4- Horário da largada: 9:30 h.

5- Confirmações de inscrição: 07:00 h até às 09:00 h.

6- Previsão de resultado: 13:30 h.

7- Homologação oficial: 13:30 h.

8- Início da premiação (previsão): 14:30 h.

9- Encerramento (previsão): 15:30 h.

SOBRE AS INSCRIÇÕES

OBSERVAÇÃO: É de inteira responsabilidade do atleta todas as informações prestadas para a
organização. O atleta será desclassificado caso tenha passado informações falsas seja por: site,
e-mail, facebook, fanpage ou telefone.

1- Inscrições pelo

3- Inscrições
VALORES DA INSCRIÇÃO

1- 1° lote R$ 70,00 até 03/03/2017.

2- 2° lote 80,00 até 28/03/2017.

3- 3° lote 90,00até 03/05/2017.
Para confirmação da inscrição , o atleta deverá levar um dos pedidos citados abaixo, que serão
doados para a Fundação hospitalar Santo Antônio.
Pedido.
1-

2 quilos de açúcar

2- Café 500 gramas
3- 2 detergente liquido
4- 2 litros de leite

SOBRE AS CATEGORIAS/PREMIAÇÃO/QUILOMETRAGEM

1 - Premiação com medalhas para todas as categorias do 1° ao 5° colocado.

3 - OS VALORES DA PREMIAÇÃO EM DINHEIRO E medalhas não SERÃO ACUMULATIVOS.

***PREMIAÇÃO ***

CATEGORIAS DE PERCURSO COMPLETO

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA OS TRÊS (3) PRIMEIROS MELHORES COLOCADOS (AS) NA
GERAL DO PERCURSO COMPLETO.

GERAL MASCULINA
1° R$ 200,00
2° R$ 100,00
3° R$ 80,00

GERAL FEMININA
1° R$ 150,00
2° R$ 100,00
3° R$ 80,00

CATEGORIAS DO PERCURSO COMPLETO (46 km)

3 - Cadete- 23 a 29 anos (nasc. em 1994 a 1988)
1° Brinde

2° Brinde

3 ° Brinde

4 - Expert- 17 a 22 anos (nasc.em 1999 a 2000)
1° Brinde

2° Brinde

3 ° Brinde

2 - -Open Feminino – 17 anos acima

1° Brinde

2° Brinde

3 ° Brinde

5 – Master A1 - 30 a 34 anos (nasc. em 1987 a 1983 / para atletas federados e não federados)
1° Brinde

2° Brinde

3 ° Brinde

6 – Master A2 - 35 a 39 anos (nasc. em 1982 a 1978) / para atletas federados e não federados)
1° Brinde
2° Brinde
3 ° Brinde

7 – Master B1 - 40 a 44 anos (nasc. em 1977 a 1973 / para atletas federados e não federados)
1° Brinde
2° Brinde
3 ° Brinde

8 – Master B2 -45 a 49 anos (nasc. em 1972 a 1978 / para atletas federados e não federados)
1° Brinde
2° Brinde
3 ° Brinde

9 - Dupla Masculina - 17 anos e idades acima (nasc. 2000 e anos anteriores) / só para atletas
não federados) 1° Brinde
2° Brinde
3 ° Brinde

10 - Dupla Mista 17 anos e idades acima (nasc. 1999 e anos anteriores) / só para atletas não
federados) (***) 1° Brinde
2° Brinde
3 ° Brinde

-----------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIAS DO PERCURSO REDUZIDO (35KM)

1 – Master C - 50 a 59 anos (nasc. em 1967 a 1958) / para atletas federados e não federados)
1° Brinde

2° Brinde

3 ° Brinde

2 – Master D - 60 anos e idades acima (nasc. em 1957 e anos anteriores / para atletas
federados e não federados) (***)

1° Brinde

2° Brinde

3 ° Brinde

3 – Turismo Masculino ( idade livre)
1° Brinde

2° Brinde

3 ° Brinde

4 – Turismo Feminino ( idade livre)
1° Brinde

2° Brinde

3 ° Brinde

-----------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA INICIANTE ( 15 KM)
Infanto juvenil Juvenil Masculino (12 a 16 anos)
INICIANTE MASCULINO (IDADE LIVRE)
INICIANTE FEMININO

( IDADE LIVRE)

ATENÇÃO: Nas categorias onde o número de atletas for inferior a 5 (cinco), os atletas destas
categorias passarão para as categorias imediatamente superiores sem que haja acumulo de
premiação.

SOBRE A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

1 - Na cerimônia de premiação o protocolo exige que o atleta deva estar com o mesmo
uniforme que competiu (ROUPA DE CICLISTA) ou com outra roupa que seja de ciclista.
(OBRIGATÓRIO).

2 - Não será permitido sob hipótese alguma o atleta subir no pódio com camisa sem manga ou
sem camisa, sandálias, chinelos, descalço.

4 - Caso o atleta ou um representante não estiver presente no momento em que for chamado
o seu nome para receber a premiação, esse atleta perderá a sua premiação .

5 - A organização irá permitir que o atleta seja representado (por terceiros, porém com roupa
de ciclista) para receber a sua premiação. Neste caso, o atleta deve procurar o organizador e
por escrito solicitar tal representação.

SOBRE O REGULAMENTO

Parágrafo único: “Este regulamento é particular, porém serão seguidos as normas e
regulamentos da União Ciclística Internacional (UCI), Confederação Brasileira de Ciclismo
(CBC), Federação Mineira de Ciclismo (FMC) e em qualquer situação que for necessária. A
organização reserva-se no direito de adiar ou cancelar a etapa em virtude de qualquer
imprevisto que possa trazer transtornos para organização, atletas e todos os envolvidos, neste
caso, a organização marcará outra data para realização da etapa, e as inscrições confirmadas
serão válidas para etapa correspondente a adiada e/ou cancelada. A ORGANIZAÇÃO RESERVASE NO DIREITO DE ADIAR OU CANCELAR A ETAPA, PRINCIPALMENTE EM CASO DE de força
maior. Sob hipótese alguma o valor pago pela inscrição será devolvido. A inscrição é pessoal e
intransferível."

ATENÇÃO! O atleta é obrigado a ler todo o regulamento da prova, INCLUSIVE NAS ENTIDADES
QUE REGEM O ESPORTE EM NOSSO ESTADO E NO BRASIL. A partir do momento que o atleta
está inscrito no Cipó Bike 2017, ele é obrigado a seguir todas as normas e regulamentos da
prova, em especial as normas e regras soberanas da União Ciclística Internacional (UCI),
Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Federação Mineira de Ciclismo. Sob pena de
desclassificação pela falta de conhecimento.

Os equipamentos (capacete, sapatilhas, camisas, bermudas, bicicleta, etc.) utilizados pelo
corredor não podem ser deturpados do seu uso enquanto equipamento vestuário ou de
segurança, por acréscimo de sistemas mecânicos ou eletrônicos que não tenham sido
aprovados. O atleta não está autorizado a alterar, de forma alguma, o equipamento fornecido
pelo fabricante utilizado na competição. No caso de uso em competições, o piloto será
automaticamente desclassificado. Não haverá direito de apelar contra a decisão do comissário.

Ao competir, todos os corredores têm que usar uma camisa com mangas e uma bermuda.
Entende-se por bermuda uma calça curta que termina acima dos joelhos. As camisas sem
mangas são proibidas.
Não será permitido o uso de camisas de futebol ou qualquer outro esporte que não seja a
camisa de ciclismo.
NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CALÇA, PERNITO, MEIAS LONGAS OU DE COMPRESSÃO,
QUALQUER MATERIAL COMPRESSIVO SEJA NO JOELHO OU COTOVELOS, APARELHOS
ELETRÔNICOS, CAMERAS DE VÍDEO, QUALQUER OBJETO QUE MODIFIQUE O EQUIPAMENTO
OU O UNIFORME.

SOBRE O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO EM DINHEIRO

O pagamento da premiação será feito de acordo com as situações 1 descritas abaixo.

1 - No ato da cerimônia de premiação no dia do evento.

SOBRE A ETAPA

Resultados: A partir da quarta-feira após a realização da etapa, a organização vai disponibilizar
os resultados.

Formato : Mountain Bike Ponto a Ponto (XCP)
Tempo limite de prova: 4 horas

Sobre o percurso:
Sinalização dos percursos: Fitas zebradas ou personalizadas, placas, setas de cal, cones,
cavaletes ou voluntários. A sinalização pode. Área de apoio: Será demarcada uma área de
apoio para os atletas e suas equipes. Está permitido o apoio mecânico, porém este apoio será
feito por membro da equipe, O reparo mecânico feito fora da área de apoio só pode ser feito
pelo próprio atleta onde o mesmo não pode receber ajuda de terceiros, o apoio de água, será
feito pela organização caso seja necessário.
Área para as equipes: Havendo a disponibilidade de espaço, a organização reservará um
espaço para a montagem das tendas ou barracas. As equipes não poderão montar tendas no
evento sem que a organização autorize.
Atenção! Não será permitida a montagem de barracas, tendas, estandes ou similares para a
comercialização de produtos sem autorização da organização. Caso isso ocorra a organização
irá cobrar uma taxa de utilização do espaço físico (R$ 1.000,00).
Comentário sobre os percursos: Os percursos são elaborados em Minas Gerais, o que se
resume a muitas subidas longas, subidas curtas, serras, trechos planos, partes de trilhas,
trechos de pequenos riachos, distritos, vilas, fazendas, e muitas estradas de chão. O atleta tem
que se preparar para todos os tipos de terrenos. ATENÇÃO! A organização não é obrigada a
ceder frutas, água, café da manhã, almoço, brindes de participação ou medalhas de
participação. Caso isso ocorra será uma cortesia da organização.

SOBRE PENALIZAÇÕES/AVISOS

Parágrafo único: "De acordo com a conduta do atleta mediante aos cronometristas, membros
da organização, direção de prova, comissários ou outros atletas, antes, durante ou após a
etapa, este atleta poderá perder a sua pontuação e receber uma notificação ou multa."

1- O atleta que desistir da prova seja por qualquer motivo deve imediatamente procurar o
membro da organização mais próximo e avisar do seu abandono. Caso o atleta não faça esse
aviso, na etapa seguinte a organização terá o direito de aceitar ou não a sua inscrição.
2- A organização reserva-se no direito de não aceitar a participação de atletas que tenham um
histórico negativo juntos a eventos esportivos.

OBSERVAÇÕES SOBRE O REGULAMENTO

1- O atleta deve se portar com respeito e educação junto a qualquer membro da organização,
principalmente quando for feita alguma solicitação pelo mesmo após o término do evento ou
na semana após a realização do evento.
2- O atleta que está participando pela primeira vez de uma competição é obrigado a saber
tudo sobre o regulamento e da forma correta de se portar durante um evento esportivo.
3- É recomendável o uso de sapatilhas, luvas e óculos de proteção.
4- Caso o participante sofra algum acidente o mesmo será removido para um Hospital ou
Pronto Socorro mais próximo.

Importante: É de total responsabilidade cada participante ter um convênio médico para a sua
assistência, cobertura e própria segurança caso venha a sofrer algum acidente.

SOBRE AS CATEGORIAS DUPLA MISTA E DUPLA MASCULINA

É obrigatório que a Dupla chegue um atrás do outro com no máximo 5 segundos de diferença
entre si. O tempo de classificação valido será o tempo de passagem do segundo atleta pela
linha de chegada.

Categoria DUPLA: No caso da categoria de Duplas, os atletas poderão se ajudar usando apenas
as mãos para puxar ou empurrar. O uso de qualquer artifício como CORDA ou CAMARA DE AR
entre outros, desclassifica a dupla. A sua passagem só será validada mediante o registro do
segundo membro.
Não será permitido o uso da bicicleta tipo TANDEM, destinada apenas para atletas deficientes
visuais.

Responsabilidades e obrigações: A organização, prefeitura, patrocinadores, apoiadores e as
demais entidades envolvidas no evento, não se responsabilizam por furtos, roubos, danos de
equipamentos ou bicicletas ou por qualquer lesão que o atleta, membro da equipe ou público
venha a sofrer durante o evento ou no momento em que estiver competindo ou após. É
obrigação do participante que o mesmo zele pelos seus pertences pessoais. É obrigação que
cada participante leve consigo toda a sua comida e bebida que for consumir antes, durante e
depois do evento. A organização colocará a disposição um (3) ponto de apoio de água ou mais
dentro do percurso (de acordo com a sua dificuldade técnica).

Resultado da prova e recurso: O objetivo do recurso é manter a ordem sobre a questão que
será analisada, ou seja, manter o entendimento entre as partes e resolver até o fim o que foi
solicitado elevando ao máximo o espírito esportivo dentro da competição. Portanto, tão logo a
equipe de cronometragem apure o resultado, o mesmo será disponibilizado para os atletas. O
recurso só será aceito até 15 min. após anunciado o resultado. Passando este prazo o
resultado será homologado pelo organizador, diretor de prova ou comissário. Para a entrada
do recurso o atleta deve pagar uma taxa no valor de R$ 100,00, deve retirar uma folha na
secretaria para descrever o fato e entregar em mãos do organizador, diretor de prova ou
comissário. É obrigatório que o recurso esteja assinado por no mínimo três (3) testemunhas
(nome, RG, cidade). Caso o recurso seja julgado procedente, o valor será devolvido.
Atenção! O valor da inscrição não será devolvido sob nenhuma hipótese e não será aceito
recurso de recurso. O recurso é individual não serão aceitos recursos coletivos.

Importante! Somente o atleta que esteja envolvido em qualquer situação dentro da
competição poderá entrar com o recurso. Familiares, amigos, membro da equipe ou qualquer
pessoa que estiver acompanhando o atleta envolvido no recurso, que por ventura, reclamar,
criticar, gritar ou trazer qualquer tipo de transtorno junto a prova, fará com que o atleta seja
desclassificado automaticamente. Somente o atleta inscrito tem o direito de resolver a sua
situação. Não é permitido recursos coletivos.

ATENÇÃO! A organização reserva-se no direito de alterar a classificação caso seja verificado a
necessidade dessa atualização de resultado, pode ser em virtude de: erro de digitação da
organização, atleta sob penalização, atleta que passou dados falsos na ficha de inscrição, atleta
que rasurou a ficha de inscrição, atleta que se inscreveu dentro da categoria errada ou fora de
sua faixa etária de idade ou outros. É obrigação do atleta o mesmo saber de todas as regras de
conduta para se inscrever dentro de uma competição.

Publicidade e direito de uso de imagem: A competição será filmada e fotografada e estas
imagens e fotos estarão disponíveis para os atletas sem nenhum custo e serão usadas para
futuras divulgações.

Parágrafo único: “O regulamento não está em discussão sob hipótese alguma”.

Casos omissos serão julgados pelo Comissário de prova.

