1ª MTB DE FLORESTAL-MG

13 DE AGOSTO DE 2017

Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da União Ciclística
Internacional - UCI, Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC e da
Federação Mineira de Ciclismo - FMC e o que dispuser este REGULAMENTO
PARTICULAR. Para mais detalhes, veja os regulamentos nestas entidades.
DAS CATEGORIAS

PERCURSO COMPLETO 55 km
CATEGORIAS MASCULINAS
• ELITE MASCULINO: 19 à 29 ANOS (nasc. 1998 a 1988) - SOMENTE FILIADOS
• SUB-30 MASCULINO: 23 à 29 ANOS (nasc. 1994 a 1988 ) - SOMENTE FILIADOS
• MASTER A1 MASCULINO: 30 à 34 ANOS (nasc. 1987 a 1983)
• MASTER A2 MASCULINO: 35 à 39 ANOS (nasc. 1982 a 1978)
• MASTER B1 MASCULINO: 40 à 44 ANOS (nasc. 1977 a 1973)
• MASTER B2 MASCULINO: 45 à 49 ANOS (nasc. 1972 a 1968)
• MASTER C1 MASCULINO: 50 à 54 ANOS (nasc. 1967 a 1963)
• MASTER C2 MASCULINO: 55 à 59 ANOS (nasc. 1962 a 1958)
• MASTER D MASCULINO: 60 ANOS OU MAIS (nasc. 1957 e anos anteriores)
• DUPLA PRO: 19 anos e anos acima (nasc. 1998 e anos anteriores)

CATEGORIAS FEMININAS
• ELITE FEMININO: 19 à 29 ANOS (nasc. 1998 a 1988) - SOMENTE FILIADOS
• SUB 30 FEMININO: 23 à 29 ANOS (nasc. 1994 a 1988 )
• MASTER 30+ FEMININO: 30 ANOS E IDADES ACIMA (nasc. 1987 e anos
anteriores)
OBSERVAÇÃO: Os atletas das categorias ELITE, JUNIOR e SUB 30 deverão ser
obrigatoriamente filiados a FMC ou a outra Federação Nacional reconhecida pela
CBC.
A categoria SUB-30 Feminina não é uma categoria oficial, apenas a FMC está
adotando esta faixa como uma forma de incentivo. Não será obrigatório a filiação na
SUB-30 Feminina. Esta categoria pontuará apenas para o ranking mineiro da FMC.

PERCURSO REDUZIDO 30 km
CATEGORIAS MASCULINAS
• INFANTO-JUVENIL MASCULINO: 12 à 14 ANOS (nasc. 2005 a 2003)
• JUVENIL MASCULINO: 15 à 16 ANOS (nasc. 2002 a 2001)
• JUNIOR MASCULINO: 17 à 18 ANOS (nasc. 2000 a 1999) - SOMENTE FILIADOS
• TURISMO EXPERT: 17 A22 ANOS (nasc. 2000 a 1995)
• TURISMO CADETE: 23 a 34 anos (nasc. 1994 a 1983)
• TURISMO SENIOR: 35 a 44 anos (nasc. 1982 a 1973)
• TURISMO VETERANO: 45 anos e idades acima ( nasc. 1972 e anos anteriores)
• PESO PESADO: Idade livre - acima de 100 kg

CATEGORIAS FEMININAS
TURISMO FEMININO - Idade Livre
CATEGORIAS DUPLAS
DUPLA MASCULINO - Idade Livre
DUPLA FEMININAS - Idade Livre
DUPLA MISTO - Idade Livre
* Para divisão de faixa etária, será considerado o ano de nascimento do atleta e
31 de dezembro de 2017.
As inscrições são pessoais e intransferíveis. Sem exceções. Realizada a inscrição, o
atleta reconhece que não haverá reembolso do valor pago pela modalidade em caso
de desistência de sua participação no dia do evento, salvo em caso de cancelamento
do evento por parte do Organizador.
3. INSCRIÇÕES
Site www.fmc.org.br
A Organização se reserva o direito de a qualquer momento rejeitar a inscrição de um
atleta.
Será considerada a data de 31 de dezembro de 2017 para a definição de idade na
escolha da categoria. Inscrições em categoria errada implica na desclassificação do
atleta.
3.1 VALOR DA INSCRIÇÃO:
R$ 70,00+taxa do dia 09/05 até dia 13/06 + 02 kilos de alimentos não perecíveis
R$ 80,00+taxa do dia 14-06 até dia 31-07+ 02 kilos de alimentos não perecíveis
R$ 90,00+taxa do dia 01-08 até dia 11-08+ 02 kilos de alimentos não perecíveis.
R$ 100,00+taxa no dia da prova+ 02 kilos de alimentos não perecíveis.
Kit do atleta: os kits deverão ser retirados em Florestal-MG no no CENTRO
ESPORTIVO MUNICIPAL (Antigo clube AESE) no sábado dia 11-04 de 10 h as 16 h
ou Domingo de 7:00 as 8:45 na área de largada da prova, mediante apresentação de
documento de identificação com foto (RG, CNH etc.). Ao receber o kit, o atleta deve
conferir o conteúdo do mesmo, contendo (Camisa, garrafa, número costal e número da
Bike)
4. PERCURSO
O percurso COMPLETO de 55 km é desenvolvido para atletas mais avançados, com
grau de exigência maior quando falamos de altimetria e distância de percurso, onde o
participante precisa estar bem preparado fisicamente para participar. Somente
poderão participar do percurso COMPLETO atletas com idade igual ou superior a 19
anos, sendo considerado o ano de nascimento do atleta e não o dia. O percurso
REDUZIDO de 30 km possui pouco grau de dificuldades e é para atletas iniciantes em
desenvolvimento.
Total de elevação acumulada percurso completo 1820 metros
Total de elevação acumulada percurso reduzido 1280 metros
APOIO 1: COMPLETO E REDUZIDO KM 19,5
5. PREMIAÇÃO
MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA TODOS QUE COMPLETAREM A PROVA.
PODIO PARA OS 10 PRIMEIROS COLOCADOS DE TODAS AS CATEGORIAS.

eminino no
geral.
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA OS 5 PRIMEIRO COLOCADOS NO GERAL
MASCULINO E FEMININO
- Na cerimônia de entrega de premiação o protocolo exige que o atleta deva estar com
o mesmo uniforme que competiu. Não poderá estar sem camisa, usando sandália ou
chinelo de dedos. É uma formalidade, uma solenidade, um sinal de respeito.
7. INFORMAÇÕES GERAIS
a) 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 vai fornecer
500ml de água potável para cada atleta inscrito, em 3 postos de controle ao longo do
percurso. 2 durante o trajeto e 1 na chegada no percurso completo. No percurso
reduzido será 1 ponto no percurso e outro na chegada. O atleta poderá carregar peças
e ferramentas desde que não cause perigo para ele e os outros competidores.
b) Percurso: o competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela
organização, sob pena de desclassificação para quem burlar o percurso. O percurso
será balizado com placas de sinalização, fita zebrada, bandeirolas e marcas de cal no
chão. O uso de atalhos é extremamente proibido.

c) Serão desclassificados os atletas que fornecerem falsas informações, praticarem
manobras desleais com outros atletas, tiver conduta antidesportiva mesmo não sendo
no momento da prova, atalharem por caminhos não permitidos ou pegar carona, trocar
de bicicleta ou atleta não possuir pelo menos um dos números 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), não apresentar todos os
comprovantes de passagem nos PCs de roteiro e outros previstos no regulamento da
UCI, CBC ou FMC.
d) 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.
e) Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria,
os mesmos serão anunciados e afixados para avaliação dos atletas interessados.
f) Recursos serão aceitos até 15 minutos após a divulgação do resultado oficial.
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$ 100,00.
Caso seja julgado procedente, o depósito será devolvido. Não serão aceitos recursos
coletivos.
g) Tempo Limite: o tempo limite para completar a prova será de cinco (5) horas
contadas a partir da largada dos atletas que farão o percurso COMPLETO. O atleta
que não completar a prova no tempo determinado será desclassificado.
h) Haverá um intervalo de 10 minutos entre a largada dos atletas que farão o percurso
COMPLETO e os que farão o percurso REDUZIDO.

i) Desistências: em hipótese alguma o dinheiro da inscrição será devolvido caso o
atleta desista da prova, a qualquer tempo. Não são permitidas transferências de
inscrição para outro atleta.
j) É PROIBIDO AOS ATLETAS O USO DE CALÇAS, PERNITO, CAMISA SEM
MANGAS, MEIAS LONGAS OU DE COMPRESSÃO, FONES DE OUVIDO E RÁDIO
DE COMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE COMPETIÇÃO. É obrigatório o uso
de capacete com jugular fechada. A jugular aberta desclassifica o atleta.
k) Não é permitida a troca de bicicleta.
l) Numeração: o atleta receberá um par de numeral, sendo o mesmo pessoal e
intransferível. O numeral rígido deverá ser fixado no guidão da bike e o outro deverá
ser fixado na camisa, na altura do bolso traseiro. Em nenhuma hipótese o tamanho
das placas de numerais poderá ser alterado ou cortado, sob pena de punição,
podendo chegar até a desclassificação do atleta.
m) A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, CBC, FMC (Federação Mineira de
Ciclismo), 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 treinamento ou competição.
n) Decisões Soberanas: as dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas
pela comissão organizadora juntamente com o comissário da CBC e FMC de forma
soberana, não cabendo recursos a essas decisões.
o) 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.
p) É 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. A partir daí termina a
responsabilidade da Organização. Todas as despesas hospitalares correrão por conta
do acidentado.
- zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza.
q) 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 somente se os dois atletas cruzarem a linha de chegada juntos. O tempo
final de prova será determinado pelo horário de passagem do último componente.
Não será permitido o uso da bicicleta tipo TANDEM, destinada apenas para atletas
deficientes visuais.
-

-las ao PC de chegada. - Zelar
pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza.
- Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova.
ireito de
promover uma busca organizada e cobrar desse participante todos os custos que
forem gerados por esta ação.
Penalização com desclassificação:

Sujar o meio ambiente: descartar embalagens, objetos e/ou lixo na natureza
(caso a Organização forneça
- Rebocar ou ser rebocado por
outro veículo (a motor) utilizando cordas ou quaisquer outros artifícios.
- Pegar carona no seu carro de apoio ou qualquer outro. Fazer qualquer alteração
(recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais oficiais de prova. - Pedalar
sem capacete durante a prova.
- Manobras desleais contra outro biker - Informações erradas ou falsas na ficha de
inscrição. - Substituição de bike. - Ser acompanhado por terceiros no percurso
(carro, moto, bicicleta não inscritas e/ou outros). - Receber manutenção de terceiros
fora dos pontos oficiais de apoio. - Atalhar c
premiação). - Não apresentar todos os comprovantes de passagem nos PCs de
roteiro. - Biker cuja equipe de apoio sujar os locais de parada.

Hotéis Credenciados:
 Leos Hotel.
 Hotel fazenda boa esperança.

Ao se inscrever nesta competição cada participante declara ter entendido e aceitado
todas as normas e isenta o Organizador, Promotor, Patrocinadores e Apoiadores deste
evento de toda e qualquer responsabilidade quanto a furtos ou roubos, acidentes, ou
seja, sobre quaisquer consequências de sua participação neste evento. Declara ainda
que não está impedido de participar deste ou qualquer outro esporte por motivos
médicos.
Para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente, fica eleito o foro da comarca de Para
de Minas, MG.
REGULAMENTO REGISTRADO 09-03-2017

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS
Eu, _________________________________________ portador do RG nº
______________________, na qualidade de _______ (pai/mãe, tutor legal/outro),
autorizo
o
menor
_______________
______________________________________________________, a participar da
“1ª MARATONA DE MTB DE FLORESTAL-MG”
12 de março de 2017, na cidade de Santana dos Montes, Minas Gerais.
Declaro que a participação é efetuada por livre vontade do menor e que este não tem
qualquer contraindicação para a prática das atividades esportivas que integram este
evento e que conheço os riscos inerentes a esse esporte e que assumo,
integralmente, a responsabilidade pelos riscos que envolvem a participação do referido
menor neste avento.
Declaro, ainda, que estou ciente dos riscos envolvidos nesta modalidade de ciclismo,
mesmo com a utilização dos equipamentos de segurança. Sendo assim, em hipótese
alguma, responsabilizarei seus organizadores, seus dirigentes, associados e/ou
patrocinadores, nem outras instituições e pessoas, por acidentes, incidentes e
possíveis consequências que possam ocorrer em função da participação do menor
acima indicado na prova 1ª MARATONA DE MTB DE FLORESTAL-MG.
____________________, ____ de _________________ de 2017.
_______________________________________________
Assinatura do responsável identificado acima

Solicitação de patrocínio esportivo
À
(empresa ou órgão)
(departamento, se conhecido)
Ref.
Apoio / Patrocínio

Vimos pelo presente expor e solicitar a Vossa Senhoria apoio para o (nome do evento)
a ser realizado no dia (dia) de (mês) de (ano), no (informar o local de realização).
O evento vai proporcionar (descrever todos os benefícios e a visibilidade alcançada
pelo evento a ser patrocinado, seja na TV, rádio, jornais ou pela quantidade de
participantes).
Anexo a este ofício, segue projeto do evento, programação e cotas de patrocínio, que
podem ser alteradas conforme acordo entre as partes.
Certos de que poderemos contar com seu importante apoio, nos colocamos à
disposição no aguardo da resposta.

Atenciosamente,
(assinatura)
(nome completo)
(instituição, se for o caso)
(endereço e telefones de contato)
----------------------

Patrocinadores
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTESDE FLORESTAL-MG
SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES DE MINAS GERAIS
UFV FLORESTAL
DEPUTADO INACIO FRANCO
DEPUTADO FEDERAL
MAXFILTER
PANIFORMAS
SUPERMERCADO DAMASCO
SICOOB
COPASA
SANDRO PIMENTA
FABRICIO PIMENTA
FABIO PIMENTA
YANE SANTOS
DIDI
AUTO ESCOLA
CONCESSIONARIA TRIUNFO
MAPEL GEOVANE PIMENTA
TOSHIBA
DAYTEC
AGUA VIVA
SADA BETIM
EULER MIRANDA
ALFACE
POINT BIKE
BIKE BETIM

BIKE BH
PACHECÃO BIKE
TSW
ZE EDUARDO
PISO
HUDSON MACACO
SBT TV ALTEROSA
EMPRESA DE TRANSPORTES JAIMAR
FRANCAP
DOS GASTOS
25 CATEGORIAS = 250 MEDALHÕES
MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO PARA TODOS. http://www.metalvest.com.br/pt-br/medalhas
31 35249900
(31) 3565-1292 | 3565-1290 http://www.placasdehomenagembh.com.br

MATERIAL PARA MARCAÇÃO DE PISTA
DIARIAS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, ALVARÁ, TRANSPORTE DOS FISCAIS
BATEDORES (MOTOQUEIROS)
CAMINHÃO E VAN
02 AMBULÂNCIAS COM 02 MÉDICOS E 02 ENFERMEIROS
PESSOAL DE APOIO (PC’S)
BARRACAS

APOIO DOS PROFESSORES TIMÃO E GUILHERME

MODELOS DE MEDALHAS E TROFEUS

