REGULAMENTO TAÇA BRASIL COPA BIG MAIS XCP 2018
Versão atualizada 28 de Junho 2018

1 – RANKING U C I C B C F M C
Cumprimentamos cordialmente todos os atletas que se interessaram pelo nosso evento. A TAÇA BRASIL
COPA BIG MAIS de Mountain Bike classe XCU/TB, faz parte do calendário Internacional da UCI valendo
RANKING UCI Classe E2 (Categorias Elite Masculino e Elite Feminino), Ranking Brasileiro CBC e Ranking
Mineiro FMC (todas as categorias oficiais) de acordo com as regras destas organizações. Mais detalhes
sobre a pontuação veja no site da UCI (www.uci.ch) ou entre em contato com a CBC (Confederação Brasileira
de Ciclismo) ou FMC (Federação Mineira de Ciclismo).
2 – CALENDÁRIO TAÇA BRASIL COPA BIG MAIS XCP
Data: 15 DE JULHO de 2018
Local: Rancho Glória, BR 381 km 155 na saída para Ipatinga. Em Governador Valadares – MG,.
3 – CATEGORIAS

ELITE MASCULINA (Elite e sub 23)

1999 e Anos Anteriores OBRIGATÓRIA

PERCURSO
COMPLETO
48 Km

ELITE FEMININA (Elite e sub 23)

1999 e Anos Anteriores OBRIGATÓRIA

48 Km

-

CATEGORIA

FAIXA ETÁRIA

FILIAÇÃO

PERCURSO
REDUZIDO
-

SUB 30 (23 A 29 ANOS)

1995 A 1989

-

48 Km

-

JUNIOR MASCULINO (17 A 18 ANOS)

2001 A 2000

OBRIGATÓRIA

48 Km

-

JUNIOR FEMININO (17 A 18 ANOS)

2001 A 2000

OBRIGATÓRIA

48 Km

-

1999 e Anos Anteriores

-

48 Km

-

JUVENIL (15 A 16 ANOS)

2003 A 2002

-

-

29 Km

JUVENIL FEMININO (15 A 16 ANOS)

2003 A 2002

-

-

29 Km

INFANTO JUVENIL (12 A 14 ANOS)
INFANTO JUVENIL FEMININO
(12 A 14 ANOS)
MASTER A1 (30 A 34 ANOS)

2006 A 2004

-

-

29 Km

2006 A 2004

-

1988 A 1984

-

48 Km

-

MASTER A2 (35 A 39 ANOS)

1983 A 1979

-

48 Km

-

MASTER B1 (40 A 44 ANOS)

1978 A 1974

-

48 Km

-

MASTER B2 (45 A 49 ANOS)

1973 A 1969

-

48 Km

-

MASTER C1 (50 A 54 ANOS)

1968 A 1964

-

-

MASTER C2 (55 A 59 ANOS)

1963 A 1959
1958 E ANOS
ANTERIORES
CRITÉRIO TÉCNICO

-

48 Km
-

-

-

29 Km

1988 Anos Anteriores

-

48 Km

-

-

-

29 Km

-

29 Km

EXPERT (19 ANOS ACIMA)

MASTER D (60 ANOS ACIMA)
PNE
MASTER FEMININO (+ 30 Anos)
AMADOR MASCULINO

LIVRE

-

-

-

29 Km

29 Km
29 Km

AMADOR FEMININO
PESO PESADO
(Homens Peso acima 95kg)
DUPLA MISTA (Homem e Mulher)

LIVRE

-

LIVRE

-

LIVRE

-

-

DUPLA MASCULINA PRO

LIVRE

-

48 Km

29 Km
-

-

48 Km

-

SEGURANÇA PÚBLICA
LIVRE
A referência usada para o cálculo da idade é o dia 31/12/2018.

-

29 Km
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Observações:
Nas categorias ELITE Masculino e Feminino, JÚNIOR Masculino e Feminino só correm atletas filiados.
O atleta da categoria que é exigida a filiação deve obrigatoriamente apresentar a carteira ou algum
documento que comprove sua filiação.
É importante ressaltar que atletas de categoria JÚNIOR e ELITE disputam a mesma pontuação e premiação
oferecida, pois para a UCI não existe resultado separado no XCP para estas categorias, é uma categoria
única. A título de incentivo faremos o pódio separado para a categoria JÚNIOR, tanto masculino, quanto
feminino.
Nas demais categorias não serão exigidas filiação.
Categorias com número de atletas inferior a 5 serão remanejados para outra categoria.
Categoria EXPERT, SEGURANÇA PÚBLICA, DUPLA MISTA, PESO PESADO, AMADOR MASCULINO e
FEMININO não conta pontos para o Ranking FMC, CBC e UCI.
Categoria de DUPLAS – cada atleta deverá efetuar e pagar sua inscrição individual, preenchendo o nome
do 2º atleta no campo próprio. Na prova, as duplas deverão pedalar sempre juntas ou bem próximas
(dentro do campo visual do parceiro). Caso terminem a prova separada, o tempo final de prova será
determinado pelo tempo de passagem do último componente.
4 – INSCRIÇÕES E VALORES
Somente pela internet: www.fmc.org.br ou www.bigmais.com.br
Organizador: Marcone A. Nunes de Miranda E-mail: mtb@bigmais.com.br
Abertura das inscrições dia 09 de Fevereiro de 2018
ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES 09 DE JULHO DE 2018
VALORES




1º Lote até dia 10 de Março = R$89,00
2º Lote até dia 30 de Maio = R$99,00
3º Lote até dia 09 de Julho = R$129,00

Desportista PNE – Inscrição Gratuita. Fazemos questão da inscrição gratuita para esta categoria a título de
incentivo e reconhecimento da superação de cada atleta.
Importante: A inscrição é pessoal e intransferível. Não será devolvida em nenhuma hipótese.
O atleta menor de idade deve colocar os dados do responsável legal (CPF e carteira de identidade) e o
mesmo deve assinar a ficha de inscrição. A ficha de inscrição que não estiver devidamente assinada ou não
apresentar os itens de preenchimento obrigatórios não será aceita.
5 – CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO, CONGRESSO TÉCNICO E PALESTRA MOTIVACIONAL
A confirmação das inscrições e retirada do kit atleta serão na SÁBADO 14 de Julho das 16 às 18 horas no
Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Lourdinas) - Avenida Rio Doce, nº 2813 Bairro Ilha dos Araújos.
O CONGRESSO TÉCNICO será às 18 horas e logo após teremos a PALESTRA “MOTIVAÇÃO E SUPERAÇÃO”
COM o atleta BROU BRUTO às 19 horas.
Todos os atletas devem apresentar o documento original ou cópia autenticada na confirmação da
inscrição junto com a ficha de inscrição assinada e o comprovante de pagamento.
O atleta da categoria que é exigida a filiação deve obrigatoriamente apresentar documento que comprove a
mesma. O atleta que não apresentar os documentos não participará.
Menores de 18 anos devem levar o documento original ou cópia autenticada do responsável legal.
AÇÃO SOLIDÁRIA – Todos os atletas deverão doar no m í n im o 02 (DOIS) quilos de alimento não perecível
na confirmação da inscrição. Este alimento faz parte da inscrição e será doado à Associação Beneficente Santa
Luzia, em Governador Valadares.
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6 – PROGRAMAÇÃO
SÁBADO 14 DE JULHO
LOCAL: RANCHO GLÓRIA
10 horas O percurso da prova estará totalmente demarcado para reconhecimento. Informamos que não
haverá ambulância disponível no local, assim, recomendamos que o atleta que for realizar o reconhecimento
na pista, deve ter extrema precaução, pois a organização não se responsabiliza por qualquer acidente que
este possa vir a sofrer. Solicitamos que mantenham as porteiras fechadas.
LOCAL: COLÉGIO “LOURDINAS”
Das 16 às 18 horas – ABERTURA DA SECRETARIA E CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A confirmação das inscrições e retirada do kit atleta serão no Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Lourdinas)
Avenida Rio Doce, nº 2813 Bairro Ilha dos Araújos - das 16 às 18h.
18 horas - CONGRESSO TÉCNICO
19 horas - PALESTRA “MOTIVAÇÃO E SUPERAÇÃO” COM o atleta BROU BRUTO
Todos os atletas inscritos são convidados a participar da Palestra Motivação e Superação com o Atleta
BROU BRUTO de Belo Horizonte. Local: Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Lourdinas), localizado na
Avenida Rio Doce, nº 2813 no bairro Ilha dos Araújos em Governador Valadares/MG.
DOMINGO 15 DE JULHO
LOCAL: RANCHO GLÓRIA
07h00 – Largada do TRAIL RUN (Corrida a pé)
07h00 – Abertura da Secretaria confirmação de inscrições MTB
08h00 – Fechamento da Secretaria
09h00 – Largada MOUNTAIN BIKE
09h40 – PREMIAÇÃO TRAIL RUN
14h00 – Premiação do MOUNTAIN BIKE
10 – SINALIZAÇÃO
O percurso da prova está sinalizado com fitas, cal e placas;

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 descidas, curvas e na indicação dos Fiscais.
11 – APOIO E ABASTECIMENTO AO ATLETA
O apoio aos atletas será feito exclusivamente pela equipe de profissionais oferecidos pela
organização. O atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e outros
competidores. O reparo mecânico só poderá ser feito fora da área de apoio pelo próprio atleta. Caso o
apoio seja feito por outro atleta (entrega de ferramenta ou peça), os dois (fornecedor e receptor) poderão
ser desclassificados. O atleta que for pego recebendo apoio líquido ou alimentar e ferramentas fora do local
de apoio, por qualquer pessoa, seja atleta, concorrente, equipe, etc, poderá ser desclassificado.
12 – ÁREA DE EQUIPE
A organização reservará um espaço para as equipes montarem suas tendas próximo ao evento. Não é
permitida a comercialização ou demonstração de qualquer produto durante o evento dentro das tendas
e/ou na área de equipe sem prévia autorização da Organização
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13 – RESULTADO FINAL
O resultado final será apurado pela equipe de cronometragem e os mesmos serão anunciados e afixados em
local de fácil acesso, para avaliação dos atletas interessados. Ao longo do percurso, haverá PCs (Postos de
Controle) especiais para a fiscalização da prova. No caso da CATEGORIA DE DUPLAS, a passagem só será
validada com os 2 membros da dupla juntos. O tempo final de prova será determinado pelo horário de
passagem do último componente.
O atleta que não estiver dentro do tempo projetado (a ser divulgado no Programa de Prova), em qualquer
ponto do percurso, será convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova neste ponto, a partir do
qual a Organização não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este competidor.
O mesmo será convidado a embarcar em veículos cedidos pela Organização (se for o caso) para retornar ao
ponto de apoio ou de chegada, qual estiver mais próximo.
14 – PREMIAÇÃO EM DINHEIRO: TOTAL R$10.000,00 (A SER PAGA DURANTE O PÓDIO)
CATEGORIA
1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR

5º LUGAR

ELITE MASCULINA (Elite e sub 23)

R$ 700,00

R$ 500,00

R$ 350,00

R$ 250,00

R$ 200,00

ELITE FEMININA (Elite e sub 23)

R$ 700,00

R$ 500,00

R$ 350,00

R$ 250,00

R$ 200,00

SUB 30 (23 A 29 ANOS)

R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

JUNIOR MASCULINO (17 A 18 ANOS)

MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA

JUNIOR FEMININO (17 A 18 ANOS)

MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA

EXPERT (19 ANOS ACIMA)

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

JUVENIL (15 A 16 ANOS)

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

JUVENIL FEMININO (15 A 16 ANOS)

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

INFANTO JUVENIL (12 A 14 ANOS)
INFANTO JUVENIL FEMININO
(12 A 14 ANOS)
MASTER A1 (30 A 34 ANOS)

MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

MASTER A2 (35 A 39 ANOS)

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

MASTER B1 (40 A 44 ANOS)

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

MASTER B2 (45 A 49 ANOS)

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

MASTER C1 (50 A 54 ANOS)

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

MASTER C2 (55 A 59 ANOS)

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

MASTER D (60 ANOS ACIMA)

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

PNE

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

MASTER FEMININO (+ 30 Anos)

R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

AMADOR MASCULINO

MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA

AMADOR FEMININO

MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA

PESO PESADO (Homens Peso acima 95kg)

MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA

DUPLA MISTA (Homem e Mulher)

MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA

DUPLA MASCULINA PRO

R$ 200,00

SEGURANÇA PÚBLICA

MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA

MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA MEDALHA

R$ 100,00

R$ 100,00

MEDALHA MEDALHA

Será concedida M E D A L H Ã O p a r a 1 º a o 5 º l u g a r no pódio para todas as categorias; Será concedido
MEDALHA FINISHER para todos os atletas que completarem a prova dentro do prazo
regulamentado.
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Observações quanto a Premiação:
 Para a solenidade de premiação o atleta deverá estar com uniforme de ciclismo. O atleta que
estiver descalço, usando sandálias ou chinelo, sem camisa, não subirá ao pódio e perderá o prêmio.
 O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá o prêmio, mas não a
pontuação.
 É proibido subir ao pódio com cartaz, banner ou similares.
15 – RESULTADO DA PROVA E RECURSO
A divulgação do resultado se dará na Secretaria de prova do evento (local de chegada) tão logo a equipe de
cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos serão anunciados e afixados para
avaliação dos atletas interessados. A partir daí, fica aberto o prazo de 15 minutos para recursos contra o
resultado. Passado este prazo, o mesmo será homologado pela Organização em acordo com os Comissários
da CBC e FMC divulgado como oficial.
RECURSO - Somente serão aceitos recursos por escrito e individual (pegar formulário na secretaria),
acompanhados de um depósito de R$ 100,00. Os recursos serão julgados separadamente com a
comissão formada pelos comissários da CBC e FMC juntamente com o diretor de prova. Não serão aceitos
recursos coletivos. Caso o recurso seja julgado procedente, o depósito será devolvido, caso contrário o
dinheiro será doado a uma instituição de caridade conforme indicação dos organizadores da prova.
16 – SEGURO DOS ATLETAS
Todos os atletas participantes estarão cobertos por seguro de vida ACIDENTE PESSOAL.
Para acionar e receber o seguro o atleta deve seguir os passos exigidos pela seguradora.
É muito importante que o atleta preencha corretamente todos os campos da ficha de inscrição, pois
através dela serão retirados os dados do seguro.
17 – 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.
18 – PENALIZAÇÕES
É obrigatório o uso de capacete com a jugular ou presilha fechada, sapatilha ou tênis durante a prova. Não
será permitido o uso de camisa sem mangas e meias de compressão (para qualquer dúvida, não será
permitido meias de futebol ou meias que venham até abaixo dos joelhos). O atleta que não estiver usando
os equipamentos de segurança e não estiver dentro dos padrões, será desclassificado.
Está liberado o uso de camisa de manga longa e manguito.
Os organizadores da corrida poderão designar pontos intermediários de corte que devam ser alcançados
dentro de horários específicos em cada etapa. Todos os atletas que falharem, ou serem qualificadas como
incapazes de alcançar tais pontos na opinião exclusiva dos organizadores da corrida e dos comissários, serão
impedidos de continuar a prova, e classificados como DNF (“não terminou”) na etapa respectiva. Ele será
convidado a retirar-se da prova. A partir desse ponto, a Organização não será mais responsável por qualquer
tipo de serviço ou apoio a este competidor. O mesmo será convidado a embarcar em veículos cedidos pela
Organização (se for o caso) para retornar ao ponto de apoio ou de chegada, qual estiver mais próximo.
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Os organizadores da corrida poderão, a qualquer tempo, impor adicionais pontos de corte, devido a razões
de segurança. As disposições da regra serão aplicadas aos ciclistas que ainda não atingiram o designado
ponto de corte dentro do tempo previsto, ou, na opinião exclusiva dos organizadores da corrida e
comissários, não irão razoavelmente ser capazes de fazê-lo.
Poderão ser desclassificados os atletas que: fornecerem falsas informações, praticarem manobras desleais
com outros atletas, tiverem conduta antidesportiva mesmo não sendo no momento da prova, atalharem
por caminhos não permitidos ou pegar carona, trocar de bicicleta, estar acompanhado por terceiros no
percurso, 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.
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.
19 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
A Organização, a FMC, a CBC, 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 consigo toda a alimentação e bebida que for consumir durante a
competição.
O atleta deverá 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 o Hospital Municipal de Governador Valadares, situado à rua Teófilo Otoni, 361 Esplanada, Gov. Valadares - MG. A partir daí termina a responsabilidade dos organizadores. As despesas
hospitalares correrão por conta do acidentado, para os casos não cobertos pelo seguro (limite de R$
10.000,00 para despesas hospitalares).
Zelar pela boa imagem do Mountain bike e pela preservação da natureza.
20 – HÓTEIS CREDENCIADOS
SAN DIEGO SUÍTES
Endereço: Rua Ten. Coronel Francisco Rodrigues, 51 - Bairro Morada do Acampamento
Governador Valadares/MG
Email: reservas@hoteisarco.com.br
Contato: (33) 3508-1300
Reservas: (31) 3524.5599
Valores exclusivos para o evento (+3% ISS)
SINGLE
R$140,00

DUPLO
R$155,00

TRIPLO
R$180,00

MIRANTE HOTEL
Endereço: Avenida Rio Bahia, 597 (Rodovia BR 116 - Km 418) - Bairro Vila Rica
Governador Valadares/MG
Email: mirante@mirante.com.br
Contato e reservas: (33) 3279.1212
Valores exclusivos para o evento (+3% ISS)
Standard
Luxo

SINGLE
R$85,00
R$105,00

DUPLO
R$130,00
R$160,00

TRIPLO
R$200,00

R$245,00

R$285,00
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21 – LOCALIZAÇÃO LOCAL DA PROVA (RANCHO GLÓRIA)

22 – LOCALIZAÇÃO COLÉGIO LOURDINAS
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23 - MAPA DO PERCURSO E ALTIMETRIA

IMPORTANTE:
Este Regulamento 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 antes do evento.
Os Organizadores poderão suspender o evento por questões de segurança pública, fatores climáticos, vandalismo e/ou motivos de
força maior sem que caiba qualquer tipo de indenização sobre os mesmos.
Casos omissos serão julgados pelos Comissários da UCI, CBC e FMC.
Observação: Os dados como distâncias, horários, locais e gráficos de altimetria, poderão sofrer alterações até o dia da competição.
Serão válidos aqueles contidos no Regulamento Homologado pela FMC/CBC, a ser oficializado e publicado na véspera do evento
(cópia disponível na Secretaria de Prova).
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