REGULAMENTO

DESAFIO DA PEDRA GRANDE
1. REGULAMENTO PARTICULAR
ATENÇÃO: É obrigatória a leitura do regulamento e tudo que está disponível sobre a
competição que pretende participar.
DICA DA ORGANIZAÇÃO DESAFIO DA PEDRA GRANDE DE MTB
1 - Leia atentamente todos os regulamentos das principais entidades que regem o
ciclismo no Brasil e Mundo.
2 - Leia todo o material possível de divulgação: cartaz, folder, regulamento e outros.

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.
2. REALIZAÇÃO
Wesley Aparecido e Vander Luiz

3. LOCAL E DATA
Local: Igarapé – MG Data: 30 de julho de 2017
Concentração na Praça da Matriz
Horário: 07:00

4. PROGRAMAÇÃO DA PROVA
07h00 – Abertura da secretaria para confirmação de inscrições.
09h30 – Término da confirmação das inscrições.
10h00 – Largada das categorias PERCURSO COMPLETO.
10h10 – Largada das categorias PERCURSO REDUZIDO.
15h00 – Premiação do DESAFIO DA PEDRA GRANDE DE MTB.

5. TIPO DE PROVA
XCM - Cross Country Maratona com 60 km.
Importante: A prova se desenrola por estradas e trilhas abertas ao trânsito normal de
veículos. Esteja atento, trafegue sempre em sua mão de direção e respeite as leis de
trânsito. Muita atenção nos cruzamentos, nas curvas e na indicação dos Fiscais.

Obs: Percurso será sinalizado com fitas, cal e placas:

6. CATEGORIAS
Categorias do percurso PRO: 60 km
Elite (Masculino)

19 anos acima

Elite (Feminino)

19 anos acima

Sub 30 (Masculino)

23 a 29 anos

Master A1

30 a 34 anos

(nasc. em 1998 e anos anteriores)
SOMENTE PARA AFILIADOS
(nasc. em 1998 e anos anteriores)
SOMENTE PARA FILIADAS
(nasc. em 1994 a 1988)
SOMENTE PARA AFILIADOS
(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 C

50 anos e acima

Expert

19 a 22 anos

(nasc. em 1998 a 1995)

Cadete PRO

23 a 29 anos

(nasc. em 1994 a 1988)

Master 30+ (Feminino)

30 anos acima

Dupla (Masculino)

Livre

Dupla (Mista)

Livre

(nasc. em 1967 e anos anteriores)

(nasc. em 1987 e anos anteriores)

Categorias do percurso SPORT: 40 km
Juvenil (Masculino)

12 a 16 anos

(nasc. em 2005 a 2001)

Junior (Masculino)

17 a 18 anos

Cadete SPORT

19 a 29 anos

(nasc. em 2000 a 1999)
SOMENTE PARA FILIADOS
(nasc. em 1998 a 1988)

Senior

30 a 49 anos

(nasc. em 1987 a 1968)

Veterano

50 anos e acima

(nasc. em 1957 e anos anteriores)

Sub 35/B (Feminino)

19 a 34 anos

(nasc. em 1998 a 1983)

Dupla (Masculino)

Livre

Dupla (Mista)

Livre

Búfalo

Livre

Acima de 95 kg

Categorias do percurso TURISMO: 25 km
Masculino

Livre

Feminino

Livre

Dupla Mista

Livre

Dupla Masculina

Livre

Obs.: Só participam das categorias Superelite Masculina e Feminina, Sub 30
Masculino e Junior atletas filiados a Federação Mineira de Ciclismo ou a uma
Federação reconhecida pela Confederação Brasileira de Ciclismo.

Será considerada a data de 31 de dezembro de 2016 para a definição de idade na
escolha da categoria.
Caso houver pontuação para ranking, os atletas que farão o percurso reduzido NÃO
PONTUARÃO.

7. INSCRIÇÕES

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.

A organização está obrigada a solicitar a identidade do atleta para evitar erros.
OBSERVAÇÃO: É de inteira responsabilidade do atleta todas as informações prestadas
para a organização. O atleta será desclassificado caso tenha passado informações falsas. A
ficha deve ser totalmente preenchida com LETRA LEGÍVEL e com atenção. A Organização
se reserva o direito de a qualquer momento rejeitar a inscrição de um atleta.

A confirmação da inscrição de cada atleta se dará obrigatoriamente mediante a
entrega de 2 kg de alimento não perecível (exceto fubá e sal), esse alimento
será doado para instituições de caridade da cidade.

Local inscrição: Será realizada pelo site da FMC: www.fmc.org.br
Valor da inscrição:
1o. LOTE -> de 15/05/2017 até 18/06/2017



R$ 110,00 (com camisa de ciclista)
R$ 70,00 (inscrição básica sem a camisa de ciclista)

2o. LOTE -> de 19/06/2017 até 09/07/2017



R$ 120,00 (com camisa de ciclista)
R$ 90,00 (inscrição básica sem a camisa de ciclista)

3o. LOTE -> de 10/07/2017 até 28/07/2017



R$ 130,00 (com camisa de ciclista)
R$ 110,00 (inscrição básica sem a camisa de ciclista)

OBSERVAÇÃO: As camisas terão tamanhos P, M, G e GG.

8. PREMIAÇÕES


Pódio para os 10 primeiros de cada categoria com medalhas personalizadas
em aço.



Medalha de participação para todos que completarem o percurso.



Troféu para os 3 primeiros da geral masculina e feminina.



Brindes para os 3 primeiros das categorias do percurso reduzido (exceto
Open Feminina).



Premiação em dinheiro para os 3 primeiros das categorias do percurso
completo e Open Feminina.

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 não estiver presente no momento em que for chamado o seu nome
para receber a premiação, esse atleta perderá a sua premiação e pontuação no
ranking na etapa em questão.
5 - Não será permitida a representação (por terceiros) na cerimônia de premiação.
6 - Somente em caso de força maior a organização irá permitir que o atleta fosse
representado (por terceiros, porém com roupa de ciclista) para receber a sua
premiação.
7 – Não será permitido levar a bicicleta ao pódio.

9. CRITÉRIOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO

1 - Caso trafegue ao longo do percurso ou nas áreas de apoio na contramão.
2 - Caso preencha a ficha de inscrição com informações falsas
3 - Caso faça alteração na placa de identificação.
4 - Caso troque de bicicleta ou participante.
5 - Caso seja acompanhado por terceiros ao longo do percurso (independente se
conhece ou não a pessoa ou equipe... etc.). O atleta é obrigado a avisar que foi
acompanhado para que o caso seja analisado, caso o contrário o atleta será
desclassificado.
6 - Caso receba ajuda de terceiros ou de outros atletas ao longo do percurso ou fora
da área de apoio, sejam com peças, ferramentas, acessórios, água ou alimentação
ou outra situação.
7 - Caso o atleta, familiar ou membro da equipe, prejudique seja com palavras,
gestos ou outro modo à reputação de todos os envolvidos no evento.
8 - Caso não passe pelo trajeto demarcado (cortar caminho).
9 - Caso não passe pela cronometragem.
10 - Caso faça manobra desleal que possa trazer acidentes ao oponente.
11 - Caso pegue carona durante a prova ou vácuo atrás de qualquer veículo (motor
ou animal).
12 - Caso atrapalhe o trabalho dos fiscais e equipe de cronometragem.
13 - Caso não siga as instruções da equipe de cronometragem.
14 - É proibido participar descalço, de chinelos ou sandálias.
15 - É obrigatório o uso de capacetes, bermuda de ciclista e camisa com mangas.
É PROIBIDO O USO DE CALÇA, PERNITO, MEIAS LONGAS OU DE
COMPRESSÃO, APARELHOS ELETRONICOS, FONES DE OUVIDO, CÂMERAS
DE VÍDEO.
É recomendável o uso de luvas e óculos de proteção.

16 - É obrigatório que o participante apresente o documento de identidade original
(ou cópia autenticada) ou certidão de nascimento para que conclua a inscrição (sob
pena de não participar da etapa).
17 - É obrigatório que o participante preencha todas as informações solicitadas na
ficha de inscrição e a assine.
18 - O participante deve se portar com prudência, pois pode ser responsabilizado
pelos acidentes que causar ou forma de se portar perante as pessoas.
19 - O atleta deve pedir autorização para subir no pódio em companhia de algum
familiar, exemplo: Filhos. Ou com bandeiras, banner ou similares (sob pena de
desclassificação).
20 - O atleta que não comparecer para a premiação sem aviso prévio, além de ser
desclassificado, perderá os pontos no ranking e a premiação em troféu e/ou
medalha.

10. SOBRE PENALIZAÇÕES/AVISOS

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.

11. 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.

12. INFORMAÇÕES GERAIS

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 de saúde ou médicos.
Parágrafo único: “O regulamento não está em discussão sob hipótese alguma. Caso
seja necessário, serão feitas alterações neste regulamento, conforme orientações do
comissário de prova.”

