REGULAMENTO COPA MINAS RACE
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. O regulamento completo do evento está disponível
nos sites: www.fmc.org.br.
PROGRAMAÇÃO
21/05/2017 - Domingo – Lagoa Santa - MG
Local: Av. Getúlio Vargas, em frente o restaurante maracujá.
07:00 h às 09:15 h - Confirmação de inscrição e entrega dos números
09:50 h - Alinhamento das categorias de 42 km e 25 km
10:00 h - Largada da categoria de 42 km.
10:10 h – Largada da categoria de 25 km
11:15 h - Previsão da chegada do 1º atleta percurso de 25 km
11:40 h - Previsão da chegada do 1º atleta percurso de 42 km
14:00 h - Previsão do resultado.
14:30 h - Inicio da premiação.
16:00 h - Previsão para encerramento da prova.

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO
CATEGORIAS PERCURSO COMPLETO
ELITE MASCULINO: 19 anos e idades acima (nasc. 1998 e anos anteriores) - SOMENTE
FILIADOS
ELITE FEMININA: 19 anos e idades acima (nasc. 1998 e anos anteriores) - SOMENTE FILIADAS
SUB 30 MASCULINO: 23 a 29 anos (nasc. 1994 a 1988) - SOMENTE FILIADOS
CADETE MASCULINO: 19 a 29 anos (nasc. 1998 a 1988)

Master A - 30 a 39 anos (nasc. 1987 a 1978)
Master B - 40 a 49 anos (nasc. 1977 a 1968)

CATEGORIAS PERCURSO REDUZIDO
OPEN FEMININA: LIVRE (aberto a todas as idades)
EXPERT: 15 a 18 anos (nasc. 2002 a 1999)
Master C - 50 anos e idades acima (nasc. 1967 e anos anteriores)

PESO PESADO - Acima de 95Kg
PREMIAÇÃO
Medalhas do 1º colocado ao 10° de cada categoria e brindes 1º ao 3º colocado de cada
categoria.
Para subir ao pódio o atleta deverá estar uniformizado. O atleta que estiver descalço,
de chinelo, sem camisa, não será premiado e perderá o premio.
O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá o prêmio
(produto/dinheiro e medalha/troféu). Não é permitido se fazer representar.
INSCRIÇÕES
Inscrições online pelo site www.fmc.org.br.
Não aceitaremos recibos de depósito bancário via caixa rápido.
Informações pelos telefones:
(31) 991342653 falar com Ted
* Preço das inscrições: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) – Primeiro lote até
25/04/2017.
* R$ 80,00 (Oitenta reais) – Segundo lote.
* Inscrições somente até o dia 17/05/2017 - quarta-feira.
* Não haverá inscrições no dia da prova em hipótese alguma.
Observação:

A ficha de inscrição deve ser preenchida com extrema atenção ao responder a ficha
médica.
Apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda de placas, sob pena de
multa e desclassificação do atleta. A mudança na programação visual da numeração (a
placa não pode ser cortada, por exemplo) obrigará o atleta a adquirir um numeral
novo, estando ainda sujeito a punição.
Os horários de início e término das inscrições estão descritos no item “Programação”.
TEMPO DE PROVA
A prova terá tempo limite de 4 horas após o horário de largada, encerrando-se em
ponto de chegada determinado pelo Comissário da prova. Todos os atletas que
chegarem a partir deste horário estarão desclassificados. Caso o atleta se recuse a
abandonar a prova, a organização não se responsabilizará por qualquer acidente,
furtos, roubos, entre outros sinistros, pois toda a estrutura de atendimento médico,
equipes de resgate, seguranças e fiscais estarão desmobilizados da prova após o
tempo limite.
TIPO DE PROVA
Cross-country Ponto a Ponto - XCP, na qual a distância é de no mínimo 25 km, não
excedendo a 60 km. Para as categorias Elite Masculina e Feminina, Cadete, Sub 30
Masculino, Mater A, Master B - o percurso é de 41 km, enquanto, para as demais o
percurso será em torno de 25 km.
LARGADA
Caso a largada seja queimada o Comissário poderá optar por abortá-la e repeti-la. Caso
mesmo com a infração a largada seja considerada válida, o atleta que queimar a
largada será punido com o tempo mínimo de 30 segundos e máximo de 05 minutos,
definido pelo Comissário da Prova, que será estabelecido assim que for constatada a
infração e acrescido em seu tempo total de realização do percurso.
SINALIZAÇÃO
A sinalização será feita com placas, cal, fitas zebradas, e cones.
CONDUÇÃO DA BIKE NO PERCURSO
Em muitos trechos do percurso existe tráfego de automóveis. Apesar de haver uma
equipe trabalhando para garantir a segurança de todos, é necessário que os atletas
tenham atenção com o trânsito e trafeguem somente pela direita, pois, em tal espécie
de prova é comum trafegar por vias públicas.

APOIO E ABASTECIMENTO DOS ATLETAS
Haverá dois pontos de água oferecidos pela a organização.
RESULTADO DA PROVA E RECURSO
Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os
mesmos serão anunciados e afixados para avaliação dos atletas interessados.
Recursos serão aceitos até 15 minutos após a divulgação do resultado. Passado este
prazo, o mesmo será homologado pela Organização e divulgado como oficial. Somente
serão aceitos recursos por escrito e acompanhados de um depósito de R$ 60,00. Caso
seja julgado procedente, o depósito será devolvido. Não serão aceitos recursos
coletivos.
PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM
A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiveram 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.
PENALIZAÇÕES
É obrigatório o uso de capacete afivelado, camisa com mangas, bermuda, sapatilha ou
tênis durante a prova. NÃO É PERMITIDO O USO DE CALÇA.
É proibido aos atletas o uso de camisa de futebol, meias longas ou de compressão. A
meias deverá vir até o meio da canela.
O atleta que não estiver usando os equipamentos de segurança será desclassificado.
Recomendamos para completar a segurança dos atletas, também, o uso de óculos e
luvas.
Será desclassificado o atleta que: fornecer falsa informação, praticar manobra desleal
com outros atletas, tiver conduta anti desportiva mesmo não sendo no momento da
prova, atalhar por caminhos não permitidos, pegar carona, ou trocar de bicicleta, que
não possuir o número de identificação durante a prova, estar acompanhado por
terceiros no percurso (inclusive animais de estimação), dar ou receber manutenção
fora dos pontos oficiais de apoio, largar fora da área de sua categoria, desrespeitar
membros da organização, tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a
premiação) e outros previstos no regulamento da UCI, CBC, FMC.
É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio
no percurso da prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado.

Se o atleta ou sua equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso, poderá ser
penalizado.
Em nenhuma hipótese o tamanho das placas de numerais poderá ser adulterado,
cortado sob pena de punição, podendo chegar até a desclassificação do atleta.
RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, UCI, CBC, FMC e LMC, os promotores
e patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos
e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes
causados por acidentes durante o evento ou a competição.
É obrigação de cada atleta: Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir
durante a competição. A título de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer
água potável para cada atleta inscrito, em postos de controle ao longo do percurso
(serão dois pontos de água para o percurso integral e dois pontos de água para
percurso reduzido).
É responsabilidade de cada participante: Ter um convênio médico (para
assistência/coberta financeira em caso de acidente). As equipes médicas que apóiam o
evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado
para um hospital mais próximo. A partir daí, termina a sua responsabilidade. Todas as
despesas hospitalares correrão por conta do acidentado. Zelar pela boa imagem do
Mountain Bike e pela preservação da natureza não jogando lixo no percurso. Receber
o lacre da bicicleta e colocá-lo no canduíte fixo da mesma, bem como, proporcionar
sua conferência no local de largada e chegada.
IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pelo Comissário da Federação Mineira de
Ciclismo.

