GUIA TÉCNICO
COPA MINAS DE DOWNHILL 2019
1. INTRODUÇÃO
A COPA MINAS DE DOWNHILL 2019 competição homologada pela da Federação
Mineira de Ciclismo, será realizada em quatro etapas, por meio de provas de Down Hill
homologadas pela FMC/CBC, nas datas e cidades mineiras indicadas neste guia. Os
resultados parciais (etapa por etapa) e o resultado final (soma das etapas válidas)
serão computados para gerar o ranking mineiro de Down Hill da FMC e definir o(a)
campeão(ã) mineiro(a) em cada categoria. A seguir estão estabelecidas as condições e
critérios que regulamentam COPA MINAS DE DOWNHILL2019.
1.1Este guia baseia-se nas normas, critérios e regulamentos da União Ciclística
Internacional – UCI, da Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC, e da Federação
Mineira de Ciclismo - FMC.
2. DATA E LOCAL DE CADAETAPA
ETAPA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

DATA
23 e 24 fevereiro
20 e 21 abril
22 e 23 junho
17 e 18 agosto
12 e 13 outubro
23 e 24 novembro

CIDADE
Pitangui/MG
Ipatinga/MG
Governador Valadares/MG
Itabirito/MG
Para de Minas/MG

PISTA
Mãe d´gua
Torre da Santa Monica

Pico do Ibituruna
Pista do Cristo
Pista do cristo

2.1 Por questões de segurança, por razões climáticas, por motivo de força maior ou
por decisão de autoridades competentes, as etapas programadas poderão ser
alteradas e até mesmocanceladas.
2.2 Em caso de alteração de data da etapa, havendo desistência do atleta inscrito o
valor da inscrição não será devolvido, mas, poderá ser aproveitado para inscrição do
mesmo atleta na etapa seguinte, desde que a etapa alterada não seja a última. Neste
caso, o atleta deverá informar a sua desistência até 5 dias úteis antes da prova para a
qual se inscreveu, enviando e-mail paramudhandbr@gmail.comanexando o
comprovante de inscrição e do respectivopagamento.
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2.3 Em caso de mudança de cidade pela organização, o valor da inscrição será
devolvido integralmente ao atleta que informar, dentro do prazo estipulado e
divulgado pela organização, a sua desistência de participar daprova.
3. CATEGORIAS EPREMIAÇÃO
3.1 A tabela a seguir apresenta as categorias com as respectivas idades dos atletas,
bem como a premiação e/ou brinde previsto em cada categoria, conforme colocação
do atleta.

TABELA DE CATEGORIAS
CATEGORIAS MASCULINAS
ELITE MASCULINO
JUNIOR MASCULINO
JUVENIL MASCULINO
SUB-30 MASCULINO
MASTER A1
MASTER A2
MASTER B1
MASTER B2
OPEN MASCULINO
RÍGIDA
ENDURO

FAIXA ETÁRIA
19 ANOS E ACIMA
17 A 18 ANOS
12 A 16 ANOS
23 A 29 ANOS
30 A 34 ANOS
35 A 39 ANOS
40 A 44 ANOS
45 ANOS E ACIMA
12 ANOS E ACIMA
12 ANOS E ACIMA
12 ANOS E ACIMA

ANO DE NASCIMENTO
NASC. 2000 E ANOS ANTERIORES – SOMENTEFILIADOS
NASC. 2002 A 2001 – SOMENTE FILIADOS
NASC. 2007 A 2003
NASC. 1996 A1990
NASC. 1989 A 1985
NASC. 1984 A 1980
NASC.1979 A 1975
NASC. 1974 E ANOS ANTERIORES
NASC. 2007 E ANOS ANTERIORES
NASC. 2007 E ANOS ANTERIORES
NASC. 2007 E ANOS ANTERIORES

CATEGORIAS FEMININAS
OPEN FEMININA

FAIXA ETÁRIA
16 ANOS E ACIMA

ANO DE NASCIMENTO
NASC. 2003 E ANOS ANTERIORES

Observação: Será considerado o ano de nascimento do atleta para a escolha da categoria.
- Só participão da categoria ELITE e JUNIOR atletas filiados nestas categorias.
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TABELA DE PREMIAÇÃO
CATEGORIAS

IDADE

Open

16 anos ou mais

19 anos ou mais

1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR

4º LUGAR

5º LUGAR

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Feminino
Elite
Masculina
Somente será aberta após demanda

Kids

10 a 12 anos

Juvenil

12 a 15 anos

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Júnior

16 a 18 anos

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Sub 30

19 a 30 anos

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Master A1

30 a 35 anos

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Master A2

36 a 39 anos

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Master B1

40 a 45 anos

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Master B2

45+

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Rígida

12 anos ou mais

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Open

12 anos ou mais

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Enduro

12 anos ou mais

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

Troféu

3.2 A categoria feminino, Rígida, Open, Enduro e Kids não são categorias oficias,
portanto, essas categorias não pontuarão no ranking mineiro nem no ranking
brasileiro, nem disputarão o título de campeão mineiro. Sua disponibilização é uma
estratégia de divulgação do Down Hill e estímulo à participação de novosatletas.
3.3 Nas categorias não oficiais (Rígida e Open) não será exigida a filiação do(a) atleta.
Nessas categorias só podem competir atletas nãofiliados.
3.4 Nas categoriais Elite Masculina, Elite Feminina, Junior, só podem competir atletas
filiados em 2019, em federação vinculada àCBC.
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3.5 Nas categoriais oficiais, o atleta filiado só poderá competir na categoria de sua
filiação naFederação.
3.6 Cada atleta só poderá se inscrever numa única categoria seja ela oficial ou não
oficial.
3.7 Na categoria Open podem competir bicicletas de Enduro e de DownHill.
3.8 Nas categorias de Down Hill, exceto na categoria Rígida, é permitido o uso de
bicicleta deenduro.
3.9 Na categoria Rígida não são permitidos o uso de bicicleta de enduro ou bicicleta
com amortecedortraseiro.
3.10 É permitido ao organizador da etapa à premiação em dinheiro ou brinde, além do
estabelecido nesteguia.
4. INSCRIÇÕES
ETAPA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

1° Lote
2° Lote
1° Lote
2° Lote
1° Lote
2° Lote
1° Lote
2° Lote
1° Lote
2° Lote

INÍCIO DAS
INSCRIÇÕES
23/01/2019
21/03/2019
15/04/2019
10/05/2019
24/06/2019
29/07/2019
12/08/2019
25/09/2019
07/10/2019
22/11/2019
18/11/2019

TÉRMINO DAS
INSCRIÇÕES
20/02/2019
14/04/2019
Dia do evento
23/06/2019
Dia do evento
11/08/2019
Dia do evento
06/10/2019
Dia do evento
17/11/2019
Dia do evento

4.1 As inscrições serão realizadas no website da FMC no endereçowww.fmc.org.br
4.2 Não serão aceitas inscrições fora do prazo e das condições indicadasacima.
4.3 Valor da inscrição: 1° Lote R$ 100,00 + Taxa Conveniência. 2° lote : 145,00 + taxas
GUIA TÉCNICO – COPA MINAS DE DOWNHILL 2018

4

4.4 Por decisão da Comissão Organizadora poderão ser realizadas inscrições com
valores promocionais.
4.5 Forma de pagamento: boletobancário.
4.6 As inscrições, em cada etapa, serão limitadas a 300 atletas e poderão ser
encerradas antes do prazoprevisto.
A inscrição é pessoal e não poderá ser transferida a terceiros e/oudevolvida.
4.7 Menores de 18 anos deverão preencher, obrigatoriamente, no ato da inscrição, a
autorização de seu responsável legal (pai, mãe ou tutor legal) disponibilizada no site da
FMC.
5. PROGRAMAÇÃO DE CADAETAPA
HORÁRIO
08:00
09:00 a 12:00
12:00 a 13:30
13:30 as 17:00
17:00

PROGRAMAÇÃO 1º DIA
Retirada dos numerais
Treino livre
Fechamento da Pista para almoço
Treino livre
Fechamento da pista

HORÁRIO
08:00 as 09:30
09:30 as10:00
10:00 a 14:00
15:00
16:00

PROGRAMAÇÃO 2º DIA
Treino livre
Pista fechada
Finais
Premiação
Encerramento

5.1 Por questão 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 suarealização.
5.2 Atletas que discordarem dos resultados divulgados deverão formalizar recursos na
Secretaria da prova, por meio de formulário próprio disponibilizado, pela Comissão
Organizadora, dentro do horárioestabelecido.
5.3 Havendo interpolação de recursos, o horário da premiação poderá ser alterado até
que o recursos seja julgado pelo Comissário da Prova e ComissãoOrganizadora.
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6. RETIRADA DOS NUMERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DOATLETA
6.1 A retirada dos numerais de identificação na secretaria do evento só será permitida
mediante:





Apresentação do formulário de inscrição com comprovante depagamento;
Apresentação de identidade com foto, semrasura;
Apresentação da carteira de filiação na Federação, em 2018, ou documento
que comprove estafiliação;
Apresentação da autorização de seu responsável legal, para atletas menores de
18 anos.

6.2 A placa de identificação deverá ser afixada na parte dianteira da bicicleta e deverá
ser utilizada durante os treinos e final. A não utilização da placa de identificação
desclassificará oatleta.
6.3 Em caso de mudança na programação visual da numeração, o atleta poderá ser
punido ou desclassificado por determinação daorganização.
7. DESENVOLVIMENTO DAPROVA
7.1 Na descida cronometrada (final), a ordem de largada se dará, em cada categoria,
pela ordem do numeral da placa de identificação do piloto. 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 daprova.
7.2 Em caso de empate, na final, serão proclamado vencedor o atleta que tiver a maior
idade.
7.3 É obrigatória a realização de, no mínimo, 1 (uma) descidas durante a sessão de
treino oficial.
7.4 O percurso de cada etapa será definido e demarcado pela organização, podendo ser
alterado antes da prova ou durante sua realização, mediante orientação dos
comissários da CBC/FMC ou por motivo desegurança.
7.5 Na cerimônia de entrega de premiação o protocolo exige que o atleta esteja com o
uniforme de competição. O atleta não poderá subir ao pódio sem camisa, usando
sandália ou chinelo dededos.
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7.6 Na descida oficial, a largada e a chegada de cada atleta serão registradas por
equipamentos de fotocélula e backupmanual.
7.7 Na etapa de Governador Valadares ( .................... ) terá seedingrun queserá
executado no sábado dia 3 a partir das 14:00 horas.

HORÁRIO
08:00
09:00 a 12:00
12:00 a 14:00
14:00 as 17:00
17:00

PROGRAMAÇÃO 1º DIA
Retirada dos numerais
Treino livre
Fechamento da Pista para almoço
SeedingRun
Fechamento da pista

8. USO DE EQUIPAMENTOS DESEGURANÇA
8.1 Para participar dos treinos e final, é obrigatório o uso dos seguintes equipamentos:
capacete fechado homologado, camisa com mangas e calçadofechado.
8.2 Durante o resgate realizado pela organização da prova ou resgate particular, no
transporte do local de concentração (chegada) até o local de largada, é obrigatório o
uso docapacete.
8.3 A não utilização de qualquer um dos equipamentos de segurança indicados acima
desclassificará o atleta, conforme regulamento daUCI.
9. TRANSPORTE DOS ATLETAS (RESGATE)
9.1 O transporte dos atletas (resgate) da parte final da pista (chegada) até o local de
largada será realizado pela organização do evento em caminhões de pequeno e médio
porte, nos horários de treino livre e na final, indicados na programação doevento.
9.2 Resgates particulares poderão ser realizados apenas nos horários reservados para
treino livre e desde que sejam respeitadas as orientações dos organizadores e fiscais
daprova.
Nota: A utilização de resgate particular nos horários não autorizados sujeitará ao
atleta envolvido a punição ou desclassificação da prova, sem avisoprévio.
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10. FISCALIZAÇÃO
10.1 Os Comissários da FMC, os staffs e o pessoal de apoio atuarão na prova visando a
orientar os atletas quanto ao uso de equipamentos de segurança, atitudes seguras e
desportivas. São atitudes passíveis de punição e/ou desclassificação doatleta:
a) Atitudes anti desportivas ou que indiquem a intenção de tirar vantagem em
relação a outroscompetidores;
b) Atitude que indique inferência no percurso da pista alterando seu traçado ou
modificando oterreno;
c) Desrespeito à orientação de umfiscal;
d) Tumultuar o trabalho dos fiscais ou dosorganizadores;
e) Atitudes consideradas desrespeitosas com os organizadores da prova, seus
parceiros ou outro(a)atleta;
f) Não utilização de equipamentos de segurança obrigatórios, indicados neste
regulamento;
g) Utilização de documento alterado oufalso;
h) Inscrição em categoria fora da faixa de idade do atleta;e,
i) Atitudes passíveis de punição de acordo com os regulamentos da UCI, CBC e
FMC.
11. SEGURO, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕESDOSATLETAS
11.1 Os atletas inscritos em cada etapa terão coberturas médico-hospitalares com
limite de R$ 5.000,00, prestados por empresa contratada pela organização da prova.
As despesas hospitalares além desse limite correrão por contado(a) atleta ou seu
responsável.
11.2 As equipes de atendimento de urgência que apoiam as provas prestarão somente
os primeiros socorros e encaminharão o(a) acidentado(a) para o hospital de referência
da prova. A partir daí, termina a responsabilidade dosorganizadores.
11.3 A organização das provas, a FMC, os promotores e patrocinadores da prova 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 os treinos ou acompetição.
11.4 São obrigações básicas do atleta:
a) Utilizar equipamentos desegurança;
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b) Praticar atitudes seguras para si e para os outros, e ter boa práticadesportiva;
c) Respeitar atletas, autoridades, organizadores, fiscais, staffs e o público
presente naprova;
d) Zelar pela boa imagem do ciclismo e pela preservação da natureza;e,
e) Não jogar lixo nem ter atitudes que possam alterar a pista ou a organização da
prova.
12. PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DEIMAGEM
12.1 As provas serão fotografadas, filmadas e transmitidas para o público presente e,
quando possível,transmitidas e divulgadas na internet. Os atletas que tiverem alguma
restrição ao uso de sua imagem deverão fazer por escrito à FMC antes da prova. Caso
contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, em
qualquer data, sem qualquer compensaçãofinanceira.
13. PONTUAÇÃO POR ETAPA, RANKING E DEFINIÇÃO DO(A)CAMPEÃO(Ã)

13.1 Para composição do ranking mineiro, atletas filiados na FMC receberão as
pontuações indicadas aseguir.
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13.2 Atleta filiado em federação diferente da FMC não pontuará no rankingmineiro.
13.3 Atleta filiado na FMC receberá a pontuação equivalente à sua colocação na prova.
Portanto, não haverá reclassificação para pontuação caso um ou mais atletas de outra
federação obtenham colocação anterior à do atleta filiado naFMC.
13.4 A partir do 21º lugar não haverápontuação.
13.5 Os resultados de cada etapa serão utilizados para gerar o ranking mineiro
“parcial” de Downhill. Após a realização da última etapa, os quatro melhores
resultados do atleta serão somados para gerar o ranking mineiro “final” deDownHill.
13.6 O atleta filiado na FMC e que obtiver maior pontuação no ranking final será
declarado campeão mineiro em suacategoria.
13.7 Em caso de empate, será proclamado campeão o atleta que tiver vencido o maior
número de etapas persistindo o empate, será proclamado campeão o atleta mais
velho.
13.8 Orankingmineiro,parcialefinal,serádivulgadopelaFMCepelaOrganizaçãoda
COPA MINAS DE DOWNHILL 2019.
14. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES
14.1 Este Guia poderá sofrer alterações até a data de sua publicação impressa, antes
da realização de cada etapa em caso de dúvida, prevalece a edição impressa e
disponível na secretaria daetapa.
14.2 Normas complementares a este guia podem ser adotadas em cada etapa. Neste
caso, estas normas serão divulgadas na secretaria doevento.
14.3 Casos omissos serão julgados pelos comissários da CBC/FMC e pela Comissão
organizadora da COPA MINAS DE DOWNHILL2019.

Realização: MudHand
Responsável: Bráulio Piacesi
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