REGULAMENTO XCO TRÊS MARIAS
Este Regulamento poderá sofrer alterações até a data de sua publicação
impressa antes da prova.
Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da UCI, CBC e FMC e
o que dispuser este regulamento particular. O Regulamento estará disponível
no site www.xco3marias.com.br
Ao se inscrever nesta competição, cada participante declara ter lido, entendido
e aceitado todas as normas, e isenta os Organizadores, Promotores,
Patrocinadores e Apoiadores deste evento de toda e qualquer responsabilidade
sobre quaisquer conseqüências de sua participação neste evento. Declara ainda
que até a data de sua inscrição, não foi impedido de participar deste ou
qualquer outro esporte por motivos médicos.
TIPO E CONSTITUIÇÃO DA PROVA
O XCO Três Marias será realizado no formato XCO ou Cross Country
Olímpico em pista de circuito fechado de 4,2 km.

CALENDÁRIO OFICIAL
Dia 25 de agosto – Ao lado do Clube da Cemig em Três Marias-MG
8:00h até as 14:30h - Treinamento e reconhecimento de pista.
O atleta só poderá fazer o reconhecimento e o treinamento na pista se estiver
com a placa de identificação.
15:00h largada das categorias amadoras TURISMO MASCULINO E
FEMININO.
Confirmação de inscrições das 8:00h até as 16:00h
Dia 26 de agosto – Ao lado do Clube da Cemig em Três Marias-MG

8:00h, 10:00h e 12:00h - Largada das categorias oficiais CBC
Confirmação de inscrições das 8:00h até as 11:00h
CATEGORIAS, FAIXAS ETÁRIAS, HORÁRIO DE LARGADA E
NÚMERO DE VOLTAS
Horário de Largada

Categoria

Nascimento

N°
Voltas
4

25/08/2018
– 15 horas
25/08/2018
– 15 horas

TURISMO MASCULINO –
12 ANOS E ACIMA
TURISMO FEMININO –
12 ANOS E ACIMA

NASC. 2006 E ANOS
ANTERIORES
NASC. 2006 E ANOS
ANTERIORES

26/08/18
– 8:00h
26/08/18
– 8:00h
26/08/18
– 8:00h
26/08/18
– 8:00h
26/08/18
– 8:00h
26/08/18
– 8:00h

INFANTO-JUVENIL MASC.12 A 14 ANOS
JUVENIL – 15 A 16 ANOS

NASC. 2006 A 2004

4

NASC. 2003 A 2002

4

MASTER 30+ Feminina –
30 ANOS E ACIMA
MASTER C1
– 50 A 54 ANOS
MASTER C2
– 55 A 59 ANOS
MASTER D
– 60 ANOS E ACIMA

NASC. 1988 E ANOS
ANTERIORES
NASC. 1968 A 1964

4

NASC. 1963 A 1959

4

NASC. 1958 E ANOS
ANTERIORES

4

26/08/18
– 10:00h
26/08/18
– 10:00h
26/08/18
– 10:00h
26/08/18
– 10:00h

MASTER A1
– 30 A 34 ANOS
MASTER A2
– 35 A 39 ANOS
MASTER B1
– 40 A 44 ANOS
MASTER B2
– 45 A 49 ANOS

NASC. 1988 A 1984

6

NASC. 1983 A 1979

6

NASC.1978 A 1974

5

NASC. 1973 A 1969

5

26/08/18
– 12:00h
26/08/18
– 12:00h

ELITE MASCULINO
– 19 A 29 ANOS
ELITE FEMININA
– 19 A 29 ANOS

NASC. 1999 A 1989 –
SOMENTE FILIADOS
NASC. 1999 A 1989 –
SOMENTE FILIADAS

7

4

4

5

26/08/18
– 12:00h
26/08/18
– 12:00h

JUNIOR MASCULINO
– 17 A 18 ANOS
SUB-30 MASCULINO
– 23 A 29 ANOS

NASC. 2001 A 2000 –
SOMENTE FILIADOS
NASC. 1995 A1989

5
5

A referência usada para o cálculo das idades é o dia 31/12/2018.

PREÇOS DAS INSCRIÇÕES
Valor de R$ 85,00 para os primeiros 100 atletas inscritos;
Valor de R$ 105,00 para os demais participantes.

NUMERAÇÃO DAS PLACAS
O atleta receberá na confirmação de sua inscrição um número de placa que
deverá ser afixado em sua bicicleta, e um número costal que deverá ser fixado
em sua camisa, nas costas, na altura dos bolsos, no centro.
CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Todos os atletas devem levar o documento original ou autenticado na
confirmação da inscrição.
Menores de 18 anos deverão apresentar e entregar a autorização escrita e
assinada pelo responsável legal (com os dados do mesmo: nome, RG, CPF e
grau de parentesco).
Será obrigatório a entrega de 2 kg de alimento não perecível (exceto sal e
fubá) para a retirada de numeral.
CRONOMETRAGEM

A cronometragem será informatizada.
PREMIAÇÃO
Pódio e medalhão do 1º ao 5º Lugar em todas as categorias.
Premiação em dinheiro para as categorias Elite masculino e Elite feminino,
sendo R$ 500,00 para o 1° lugar, R$ 300,00 para o 2° lugar e R$ 200,00 para
o 3° lugar de cada categoria citada.
Medalhas de participação para todos os participantes que completarem ao
menos uma volta completa no circuito.
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 durante a prova ou 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 (pegar formulário na secretaria) e acompanhados de um depósito de R$
100,00. 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 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.
PENALIZAÇÕES
É obrigatório o uso de capacete, camisa, bermuda, sapatilha ou tênis durante a
prova. O atleta que não estiver usando os equipamentos de segurança será
desclassificado.

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
Os equipamentos (capacete, sapatilhas, camisas, bermudas, bicicleta, etc.)
utilizados pelo corredor não podem ser deturpados do seu uso enquanto
equipamento vestuário ou de segurança, por acréscimo de sistemas mecânicos
ou eletrônicos que não tenham sido aprovados. O atleta não está autorizado a
alterar, de forma alguma, o equipamento fornecido pelo fabricante utilizado na
competição. No caso de uso em competições, o atleta será automaticamente
desclassificado. Não haverá direito de apelar contra a decisão do Comissário.
Ao competir, todos os corredores têm que usar uma camisa com mangas e
uma bermuda. Entende-se por bermuda uma calça curta que termina acima
dos joelhos. As camisas sem mangas são proibidas.
Não será permitido o uso de camisas de futebol ou qualquer outro esporte que
não seja a camisa de ciclismo.
NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CALÇA, PERNITO, MEIAS
LONGAS OU DE COMPRESSÃO, QUALQUER MATERIAL
COMPRESSIVO SEJA NO JOELHO OU COTOVELOS, APARELHOS
ELETRÔNICOS, CAMERA DE VÍDEO, FONES DE OUVIDO,
QUALQUER OBJETO QUE MODIFIQUE O EQUIPAMENTO OU O
UNIFORME.
A organização, os hotéis, 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.
É obrigação de cada atleta: levar 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/cobertura financeira em caso de
acidente). As equipes de apoio do 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 esporte e pela preservação da natureza.

SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO
O atleta que não se apresentar na premiação perderá o direito ao prêmio.
Não será permitido um representante. O atleta que subir no pódio deverá estar
trajando camisa e bermuda de ciclismo e calçado fechado. Não será permitido
levar a bicicleta ao pódio.
IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pelo Comissário de Prova

