REGULAMENTO COPA MINAS RACE DE MTB
2018
Serão seguidos o regulamento e normas disciplinares da Federação Mineira de Ciclismo - FMC e o
que dispus neste REGULAMENTO PARTICULAR. Para mais detalhes, veja os regulamentos nestas
entidades.
Os atletas poderão baixar o regulamento do site da www.fmc.org.br.
Evento válido pelo o RANKING MINEIRO.

Descrição da Copa Minas Race de Mountain Bike 2018
Todos os atletas que fizerem a inscrição antecipadamente até a sexta feira anterior ao
evento estarão no SEGURO ATLETA.
A Copa Minas Race de Mountain Bike 2018 e um evento regional que será realizado em
três etapas, em três cidades diferentes na região metropolitana de Belo Horizonte.
A cada etapa haverá uma premiação e o atleta acumulara pontos no final das três etapas.
Os campeões de cata categoria da Copa Minas Race de Mountain Bike 2018 que levar o
troféu e o certificado de campeão 2018. A prova será realizada em estradas de terra e
trilhas.
BMX - Junto com a Copa Minas Race de Mountain Bike 2018 será realizado uma
apresentação de BMX DIRT JUMP CONTEST onde os atletas farão manobras radicais nas
alturas, uma atração a mais para a cidade e para os atletas do mountain bike.
Uma tenda será montada com médicos e enfermeiro para atender os atletas e a
população local com exames de rotina durante o evento.
Transmitiremos parte do evento pela a internet na página oficial Copa Minas Race.
Haverá equipes de filmagem em todo o percurso e em torno e fotógrafos credenciados
pela a organização. As imagens serão divulgadas pelo o FACEBOOK, YOU TUBE, SITE
OFICIAL DO EVENTO, JORNAIS E REVISTAS DA REGIÃO e algumas revistas nacionais.
E se alguma atleta quiser restrição da sua imagem deverá fazer por escrito ou todas as
imagens estarão tidas como liberadas.
O percurso e ficado na galera amador, iniciante com nível médio de dificuldades,
portanto, qualquer pessoas pode participa do evento desde que esteja em boa forma
física. Haverá postos de controle durante o percurso e ambulância para dar maior
segurança aos atletas durante o evento.

INSCRIÇÕES: www.fmc.org.br

1° Etapa: 1° Lote valor R$ 75,00 + 1 kg de alimento até o dia 20 de março / 2° Lote valor
R$90,00 + 1 kg de alimento até o dia 28 de março.
2° Etapa: 1° Lote valor R$ 80,00 + 1 kg de alimento até o dia 4 de maio / 2° Lote valor
R$100,00 + 1 kg de alimento até o dia 9 de maio.
2° Etapa: 1° Lote valor R$ 80,00 + 1 kg de alimento até o dia 25 de julho / 2° Lote valor
R$100,00 + 1 kg de alimento até o dia 01 de agosto.
Lote promocional para as três etapas:
1° lote valor R$ 205,00 + 1 kg de alimento até o dia 20 de março.
2° lote valor R$ 260,00 + 1 kg de alimento até o dia 28 de março.
INSCRIÇÕES PARA ATLETAS FILIADOS A FMC EM 2018.

1° Etapa: 1° Lote valor R$ 70,00 + 1 kg de alimento até o dia 20 de março / 2° Lote valor
R$85,00 + 1 kg de alimento até o dia 28 de março.
2° Etapa: 1° Lote valor R$ 75,00 + 1 kg de alimento até o dia 4 de maio / 2° Lote valor
R$95,00 + 1 kg de alimento até o dia 9 de maio.
2° Etapa: 1° Lote valor R$ 75,00 + 1 kg de alimento até o dia 25 de julho / 2° Lote valor
R$95,00 + 1 kg de alimento até o dia 01 de agosto.
Lote promocional para as três etapas:
1° lote valor R$ 200,00 + 1 kg de alimento até o dia 20 de março.
2° lote valor R$ 255,00 + 1 kg de alimento até o dia 20 de março.

Todo alimento arrecadado será doado a uma instituição ou escola da cidade sede do
evento.

PROGRAMAÇÃO:
1° Etapa 1 de Abril - Cidade de Confins/MG.
Local: Centro de confins.
Percurso maratona 47 km, reduzido 29 km.

Concentração a pari das 07hs da manhã.
Confirmações de inscrição de 07hs a 09hs.
Alinhamento as 09h30min.
Largada do percurso completo as 09h40min.
Largada do reduzido as 10 hs.
Premiação as 14 hs.
2° Etapa 13 de maio - Cidade Sabará /MG.
Local: Centro histórico de Sabará.
Percurso maratona 45,5 km, reduzido 30 km
Concentração a pari das 07hs da manhã.
Confirmações de inscrição de 07hs a 09hs.
Alinhamento as 09h40min.
Largada do percurso completo as 10 hs.
Premiação as 14 hs.
3° Etapa 05 de agosto Matosinhos/MG. Final da Copa Minas Race de Mountain Bike 2018.
Local: Centro de Matosinhos.
Percurso maratona 47 km, reduzido 30 km.
Concentração a pari das 07h da manhã.
Confirmações de inscrição de 07hs a 09hs.
Alinhamento as 09h40min.
Largada do percurso completo as 10 hs.
Premiação as 14 hs.
Estimativa de Público:
Esperamos aproximadamente entre 300 e 500 atletas.
PREMIAÇÃO

1-Premiação em dinheiro para os três primeiros colocada geral.
2-Premiação com troféu e medalhas, do 1º colocado aos 10 de cada categoria.
5-premiação especial para o campão da Copa Minas Race 2018.
Pontuação por etapa:
1° lugar 15 pontos

5° lugar 11 pontos 9° lugar 7 pontos 13° lugar 3 pontos

2° lugar 14 pontos

6° lugar 10 pontos 10° lugar 6 pontos 14° lugar 2 pontos

3° lugar 13 pontos

7° lugar 09 pontos 11° lugar 5 pontos 15° lugar 1 ponto

4° lugar 12 pontos

8° lugar 08 pontos 12° lugar 4 pontos

Caso o atleta mude de categoria ele perdera automaticamente os pontos adquiridos.

CATEGORIAS:
CATEGORIAS PERCURSO COMPLETO
ELITE MASCULINO: 19 anos e idades acima (nasc. 1999 e anos anteriores) - SOMENTE FILIADOS
ELITE FEMININA: 19 anos e idades acima (nasc. 1999 e anos anteriores) - SOMENTE FILIADAS
JUNIOR MASCULINO: 17 e 18 anos (nasc. 2001 a 2000) - SOMENTE FILIADOS
SUB 30 MASCULINO: 23 a 29 anos (nasc. 1994 a 1988)
MASTER 30+ Feminino: 30 anos e idades acima (nasc. 1988 e anos anteriores)
Máster A1: 30 a 34 anos (nasc. 1988 a 1984)
MASTER A2: 35 a 39 anos (nasc. 1983 a 1979)
MASTER B1: 40 a 44 anos (nasc. 1978 a 1974)
Máster B2: 45 a 49 anos (nasc. 1973 a 1969)
OPEN MASCULINO: 19 anos e idades acima (nasc. 1998 e anos anteriores) - Atletas não filiados
Percurso reduzido:
TURISMO MASCULINO: 12 anos e idades acima (nasc. 2006 e anos anteriores)
OPEN FEMININO: 12 anos e idades acima (nasc. 2006 e anos anteriores)

JUVENIL: 12 a 16 anos (nasc. 2006 a 2002)
Expert: 17 a 18 anos (nasc. 2001 a 2002)
Peso pesado 95 kg acima.
Máster C - 50 anos e idades acima (nasc. 1968 e anos anteriores)
Categoria especial - (Para portadores de algum tipo de deficiência física).
Categorias do BMX:
Inscrições pelo telefone 31 991342653.
Amador.
Pro.
OPEN
PLACA DE NUMERAÇÃO:
O atleta receberá uma placa de numeração para a bike para corre as TRÊS etapas, caso o atleta
perca ou esqueça ela em casa ele deverá compra outra placa na secretaria do evento para
continuar acumulando pontos, o valor e de R$ 10.00. Caso contrário perdera os pontos adquiridos.
Se a o atleta quebra placa durante a prova ele deverá comunica a secretaria do evento que de
imediato fará a substituição.
Não haverá inscrições no dia da prova.
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 estará desclassificado. 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
MARATONA - Passando por estradas trilhas, riachos etc.
LARGADA
Com exceção de Confins todas as largadas serão pontualmente às 10h da manhã, como a
premiação às 14h.
SINALIZAÇÃO
A sinalização será feita com placas, cal, fitas zebradas, e cones.

CONDUÇÃO DO ATLETA 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.
O atleta que pegar vácuo, traseira, ou pegar carona em qualquer veículo automotor será
desclassificado.
PENALIZAÇÕES
Será desclassificado o atleta que: fornecer falsa informação, praticar manobra desleal com outros
atletas, tiver conduta antidesportiva 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) largar fora da área de sua categoria, desrespeitar membros da organização, pegar
(vácuo), tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação). 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. Será desclassificado o atleta que: - No
“sprint”, desviar do caminho escolhido, pondo em perigo os colegas; - For flagrado agarrado de
alguma forma a um veículo (carro ou moto) ou mesmo através do recipiente de água.

UNIFORME
É obrigatório o uso de capacete afivelado, camisa com mangas, bermuda, sapatilha ou tênis
durante a prova.
NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CALÇA, PERNITO, MEIAS LONGAS OU DE COMPRESSÃO,
QUALQUER MATERIAL COMPRESSIVO SEJA NO JOELHO OU COTOVELOS.
RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, a Federação Mineira de Ciclismo – FMC e 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 contigo 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 É responsabilidade de cada participante: Ter um convênio médico (para
assistência/coberta 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 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 fixa da mesma,
bem como, proporcionar sua conferência no local de largada e chegada.

