CAMPEONATO MINEIRO DE DOWNHILL 2017 – FMC
SIMÃO PEREIRA/MG – HOTEL FAZENDA SANTA HELENA – 03 E 04 DE JUNHO DE 2017
GUIA TÉCNICO v.30.05
1. INTRODUÇÂO:
O Campeonato Mineiro de Downhill 2017 será realizado nos dias 03 e 04 de junho de 2017, na cidade
de Simão Pereira – MG, na pista do Hotel Fazenda Santa Helena, a mesma onde será realizado o
Campeonato Brasileiro de Downhill 2017. A prova será válida como etapa única do Campeonato
Mineiro de Downhill 2017 da Federação Mineira de Ciclismo – FMC.
1.1. Este guia baseia-se nas normas disciplinares da União Ciclística Internacional – UCI, da
Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC e da Federação Mineira de Ciclismo - FMC.
1.2. Poderão participar atletas de outras federações filiadas à Confederação Brasileira de
Ciclismo – CBC. Entretanto, apenas os atletas filiados à Federação Mineira de Ciclismo FMC em 2017 estarão disputando o Campeonato Mineiro de Downhill, assim haverá uma
premiação geral da competição e a premiação do Campeonato Mineiro de Downhill 2017,
essa última apenas para os atletas filiados à Federação Mineira de Ciclismo - FMC.
1.3. CATEGORIAS OFICIAIS:
ATENÇÃO:
Para todas as categorias deve ser considerada a data base de 31 de dezembro de 2017.
*As categorias ELITE, JUNIOR e SUB30 só poderão ser inscritos atletas devidamente filiados.*
CICLISMO DOWNHILL MASCULINO:
ELITE*: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 1998 e anos anteriores);
SUB-30*: 19 a 29 anos (nasc. em 1998 a 1988);
JUNIOR*: 17 a 18 anos (nasc. em 2000 a 1999);
JUVENIL: 15 a 16 anos (nasc. em 2002 a 2001);
INFANTO-JUVENIL: 12 a 14 anos (nasc. em 2005 a 2003);
MASTER A1: 30 a 34 anos (nasc. em 1987 a 1983);

MASTER A2: 35 a 39 anos (nasc. em 1982 a 1978);
MASTER B1: 40 a 44 anos (nasc. em 1977 a 1973);
MASTER B2: 45 a 49 anos (nasc. em 1972 a 1968);
MASTER C1: 50 a 54 anos (nasc. em 1967 a 1963);
MASTER C2: 55 a 59 anos (nasc. em 1962 a 1958);
MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1957 e anos anteriores).
CICLISMO DOWNHILL FEMININO:
ELITE*: 19 anos acima (nasc. em 1998 e anos anteriores);
JUNIOR*: 17 a 18 anos (nasc. em 2000 a 1999).
CATEGORIAS AMADORAS:
MASCULINO:
Full Expert: idade livre;
Rígida Expert: idade livre.
FEMININO:
Full Expert: idade livre;
Rígida Expert: idade livre.

2. INSCRIÇÕES:
2.1. As inscrições serão realizadas, antecipadamente, no website da FMC no endereço
www.fmc.org.br, no dia do evento serão aceitas inscrições, devendo a mesma ser realizada na
secretaria do evento, encerrando às 18h do dia 03/06/2017, não haverá a qualificação no sábado o
critério utilizado para as decidas no domingo dia 04/06/2017 sera o Ranking Mineiro depois os
outros atletas inscritos na prova.
2.2. Período: Das 12h do dia 23/04/2017 às 18h dia 03/06/2017.
2.3. Valor: R$ 110,00 (cem reais).

2.4. Forma de pagamento: Boleto bancário, no dia do evento somente dinheiro.

2.5. Observações:
1) Não serão aceitas inscrições fora do prazo e das condições indicadas acima.
2) Por questão de segurança e limitação do tempo da prova, caso o número de atletas inscritos passe
de 250 (duzentos e cinquenta), as inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto.
3) A inscrição é pessoal e não poderá ser transferida a terceiros e/ou devolvida.
4) Os menores de 18 anos deverão apresentar autorização de seu responsável legal (pai ou mãe),
conforme modelo disponibilizado junto com o processo de inscrição no site da FMC.

3. RETIRADA DOS NUMERAIS DE IDENTIFCAÇÃO DO ATLETA:
3.1. A retirada dos numerais de identificação do atleta na secretaria do evento só será permitida
mediante as seguintes condições:
• Apresentação do boleto pago ou do comprovante de pagamento emitido pela FMC;
• Apresentação de documento de identidade com foto, sem rasura, que comprove o ano de
nascimento;
• Documento que comprove a filiação na FMC ou Federações da CBC no ano de 2017;
• Atletas menores de 18 anos deverão, ainda, apresentar a autorização de seu responsável legal (pai,
mãe ou tutor legal).
3.2. A placa de identificação deverá ser afixada na parte dianteira da bicicleta e o numeral dorsal
deverá ser afixado nas costas da camisa do atleta e ambos deverão ser utilizados durante os treinos
livres, e final. A não utilização da placa de identificação ou do numeral dorsal desclassificará o atleta.
Em caso de mudança na programação visual da numeração, o atleta poderá ser punido ou ainda
desclassificado por determinação da organização. Em caso de quebra do numeral de identificação o
atleta deverá solicitar novo numeral à organização da prova, no caso de perda poderá ser cobrada
uma taxa de reposição no valor de R$ 15,00 (quinze reais).

4. USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA:
4.1. Para participar dos treinos e final é obrigatório o uso dos seguintes equipamentos: capacete
fechado homologado, camisa com mangas e calçado fechado.
4.2. Durante o resgate, no transporte do local de concentração até o local de largada, os atletas
deverão utilizar o capacete.
4.3. Para participar dos treinos livres e final, é obrigatório a utilização dos numerais de identificação.
4.4. A não utilização de qualquer um dos equipamentos de segurança indicados acima implicará em
sanção.
4.5. A UCI, CBC e FMC recomendam firmemente aos competidores, utilizarem os seguintes
acessórios de proteção: óculos; proteções dorsais de cotovelos, de joelhos e ombros, feitas com
material rígido (colete, caneleiras, cotoveleiras e joelheiras); proteção da nuca e cervical; proteção para
as pernas e tíbias; calça comprida com proteção; luvas que protejam os dedos.
4.6. As bicicletas são específicas e inspecionadas pelo comissário responsável.

5. PROGRAMAÇÃO:
5.1. É obrigatória a realização de, no mínimo, 2 (duas) descidas durante a sessão de treino oficial.
5.2. Por questões de segurança, por razões climáticas, por motivo de força maior ou por decisão da
organização, a programação do evento poderá ser alterada antes ou durante a sua realização.
5.3. O percurso da prova é um trecho fechado e delimitado, EXCLUSIVO aos atletas envolvidos no
evento, com rampas e obstáculos diversos, naturais e artificiais, trilhas e estradas.
5.4. A organização da prova tem o direito de alterar o percurso da prova a qualquer tempo e
conforme seu critério, sem aviso prévio, por questões de segurança, por razões climáticas ou por
motivo de força maior.
5.5. CRONOGRAMA:
Sábado 03 de junho – Reconhecimento, Retirada dos numerais, Treinos Livres e Congresso
Técnico:
Reconhecimento à pé: 07h às 08h.

Retirada dos numerais: 08h às 18h – na secretaria do evento localizada nas dependências do
Hotel Fazenda Santa Helena.
Treinos Livres: 09h às 17h - Para realizar o treino livre o atleta deverá, obrigatoriamente, estar
identificado com o seu respectivo numeral.
Congresso Técnico: 17h30min
Domingo 04 de junho - Final e Cerimônia de Premiação:
Final: 09h às 15h
Cerimônia de Premiação*: 15h30min
*Serão premiados os três melhores tempos de cada categoria, esses atletas serão premiados com
medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro colocados.

6. TRANSPORTE DOS ATLETAS (RESGATE):
6.1. O transporte dos atletas (resgate) da parte final da pista (chegada) até o local de largada será
realizado, exclusivamente, pela organização do evento em caminhões de pequeno e médio porte, nos
horários de treino livre e final, indicados na programação do evento.
6.2. Caso a organização julgue conveniente, resgates particulares poderão ser realizados nos horários
reservados para treino e desde que sejam respeitadas as orientações dos organizadores e fiscais da
prova.
6.3. Durante o transporte é obrigatório o uso de capacete fechado.

7. PERCURSO:
Maiores informações em breve.

8. DESENVOLVIMENTO DA PROVA:

8.1. A prova será desenvolvida por meio de uma descida no dia 04/06/2017 através da utilização do
ranking Mineiro de 2017 e Brasileiro já existente e demais atletas que serão utilizados como
classificatória e determinará a ordem de largada dos atletas em cada categoria.
Treinos livres estão programados para o dia 03/06/2017, das 09h às 17h.
8.2. Decida única cronometrada (FINAL), programada para as 09h do dia 04/06/2017, a ordem de
largada se dará, em cada categoria, pelo resultado invertido do Ranking Mineiro/Brasileiro de 2017.
Assim, o primeiro a largar, em cada categoria, será o que menor pontuação nos Rankins
Mineiro/Brasileiro. O piloto mais rápido será proclamado vencedor em sua categoria e os demais
serão classificados, dentro de sua categoria, de acordo com os tempos registrados pela organização
da prova.
8.2.1. A ordem de largada das categorias nas descidas cronometradas será a seguinte:
1) Primeiramente as categorias amadoras, na seguinte ordem: Feminino: Full Expert, Rígida Expert;
Masculino: Full Expert, Rígida Expert.
2) Após os amadores será iniciada a descida dos atletas das categorias oficiais, na seguinte ordem:
Infanto-Juvenil, Juvenil, Master D, Master C2, Master C1, Master B2, Master B1, Master A2, Master
A1, Junior Feminina, Junior Masculina, Elite Feminina, Sub 30, Elite Masculina.
8.3. Em caso de empate na final, será dada uma nova decida para os atletas Empatados. Persistindo
o empate, será declarado vencedor o atleta mais velho.
8.4. Na cerimônia de entrega de premiação o protocolo exige que o atleta esteja com o uniforme de
competição completo, ou seja, o atleta não poderá subir ao pódio sem camisa, usando sandália ou
chinelo de dedos e etc.

9. CRONOMETRAGEM:
9.1. Na final, a largada e a chegada de cada atleta serão registradas por equipamentos de fotocélula e
back up manual.

10. CONGRESSO TÉCNICO:
10.1. O Congresso Técnico será realizado às 17h30min, do dia 03/06/2017, na sede do Hotel Fazenda
Santa Helena.

11. REGULAMENTO PARTICULAR:
O atleta somente poderá entrar na pista, tanto para treino como para competição, portando sua placa
de identificação/numeral.
Os números de identificação não poderão ser cortados, alterados ou danificados.
O atleta que sair do percurso durante a prova por qualquer motivo deve retornar para o percurso do
mesmo ponto aonde saiu.
O abastecimento e assistência técnica são permitidos somente nas zonas designadas para este fim.
Não é permitido jogar água no atleta ou na bicicleta.
Não é permitida a troca de bicicleta.
Não serão permitidas as largadas dos atletas com as camisas de campeões brasileiros, bem como
uniformes da Seleção Brasileira ou seleção de outros Países ou uniformes de campeão mundial, a
menos que os sejam.
O atleta deverá largar com a camisa de sua Equipe-Clube-Patrocinador. A mesma não pode ser sem
mangas. Exemplo: camisa cavada.
Em caso de uso de capa de chuva, a mesma deve ser transparente.
Para o evento, o atleta deverá portar a sua placa de identificação no guidão e o seu número dorsal nas
costas.
Reclamações serão aceitas ate 15 minutos após o resultado final da categoria, por escrito.

12. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES:
• Os Organizadores poderão suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos,
fatores climáticos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem que caiba qualquer tipo de
indenização sobre os mesmos.
• A base do evento é o Hotel Fazenda Santa Helena, a infraestrutura contará com a presença do
SAMU, energia elétrica, som ambiente, locução da prova, banheiros químicos e produtos para
alimentação dos atletas e do público presente.

• Este Guia poderá sofrer alterações até a data de sua publicação impressa antes da prova. Em caso
de dúvida, prevalece a edição impressa e disponível na secretaria do evento.
• Todos os atletas estarão cobertos pelo seguro durante a competição. O Seguro é válido desde a
largada do atleta na sua respectiva categoria durante o evento até a chegada deste na competição,
tendo cobertura para morte ou invalidez, ou seja, somente enquanto o atleta estiver efetivamente
competindo.
• Caso o atleta necessite utilizar o seguro, é de sua responsabilidade o envio de toda a documentação
requerida pela seguradora, sendo obrigação da organização apenas o fornecimento dos contatos aos
envolvidos, em hipótese alguma haverá interferência da organização junto à seguradora.
• É de responsabilidade de cada atleta ter um convênio médico para a assistência e cobertura
financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização prestarão somente os primeiros
socorros e o encaminhamento do acidentado para o hospital mais próximo. Todas as despesas
médico-hospitalares correrão por conta do atleta acidentado.
• A organização não se responsabiliza por objetos esquecidos e/ou deixados sob a responsabilidade
dos Staffs ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento.
• Todos os atletas ao se inscreverem estarão automaticamente concordando com todas as regras
acima.
• O Evento será regido por este regulamento, casos omissos, seguirão o regulamento UCI, CBC e
FMC nesta ordem. Os recursos serão julgados pelo Colégio de Comissários da Prova.

13. 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 e a 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 além
do seguro.

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 dadas 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 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
e mediante o pagamento da taxa de recurso vigente, caso o recurso seja provido o valor da taxa será
devolvido.

Campeonato Mineiro de Downhill 2017 - FMC
Comissão Organizadora
Simão Pereira, 03 de abril de 2017.

