REGULAMENTO CAMPEONATO COSTA DOCE MTB 2019.

1  Do Circuito:

1.1– O 1º Circuito da Costa Doce de MTB 2019 será realizado entre os meses de Fevereiro a novembro de 2019, com 5 etapas na região da
Costa Doce, conforme calendário e cidades abaixo.

1ª. Etapa – 17 de fevereiro 2019 – Tapes RS
2ª. Etapa – 07 de Abril 2019 – Sentinela do Sul
3ª. Etapa – 09 de Junho 2019– Cerro Grande do Sul
4ª. Etapa – 15 de setembro 2019 – Arambaré
5ª. Etapa – 10 de Novembro 2019 – Camaquã

Em caso EXCEPCIONAL poderá a organização, promover a troca de datas, mediante PRÉVIA divulgação.

PROGRAMAÇÃO 1º ETAPA TAPES
Sábado dia 16 de Fevereiro 2019
Início da retirado dos Kits das 17h às 20h; no local de largado do evento
Domingo dia 17 de Fevereiro 2019
·

Abertura do evento e início da retirada dos kits  7h as 8h30 no local do evento

·

Largada UNICA da distância Longa 55km as 9h.

·

Largada UNICA da Distância Curta 35km Masculino  9h2min

·

Largada ÚNICA da Distancia Curta Feminino – 9h5min

·

Largada dos desafios ambas as distancias 9h10min

·

Início da premiação da distância curtas 11:30

1 REGRAS GERAIS DA COMPETIÇÃO

1.2 – Para o atleta participar da competição, deve procurar diretamente o organizador da etapa e proceder a inscrição pelo site.
1.3 – As inscrições serão feitas antecipadas, pelo site podendo ser liberadas inscrições na hora a critério do organizador.
1.4 – Não será permitido atletas competir sem identificação (placa) e o material de segurança exigido o qual deverá ser fiscalizado pelo
comissário de prova.
1.5 Todos atletas inscritos deverão ter seguro de vida e hospitalar.
1.6 – A divisão de categorias do ranking 2019 será feita conforme descrição abaixo.
1.8 Os atletas categoria Estreante terão seu acesso automático e obrigatório no ano seguinte para sua categoria por idade.
.
1.9 O Circuito é ABERTO a participação de ciclistas de todo o território nacional e países vizinhos.

Participarão do 1º Circuito da Costa Doce MTB 2019, atletas das seguintes categorias.

MASCULINO

ELITE PERCURSO LONGO: OS CINCOS PRIMEIROS COLOCADOS DO PERCURSO LONGO (PREMIAÇÃO EXTRA)

ELITE PERCURSO CURTO: OS CINCOS PRIMEIROS COLOCADOS DO PERCURSO CURTO. (PREMIAÇÃO EXTRA)

JUNIORES: Nascidos em 2001 ou depois (18 anos ou menos)  VOLTA CURTA
SUB 30: Nascidos entre 20001990 (19 a 29 anos)  VOLTA LONGA
MASTER A1: Nascidos entre 19891985 (30 a 34 anos)  VOLTA LONGA
MASTER A2: Nascidos entre 19841980 (35 a 39 anos)  VOLTA LONGA
MASTER B1: Nascidos entre 19791975 (40 a 44 anos)  VOLTA LONGA
MASTER B2: Nascidos entre 1974  1970 (45 a 49 anos)  VOLTA LONGA
MASTER C1: Nascidos entre 1969  1965 (50 a 54 anos)  VOLTA LONGA
MASTER C2: Nascidos entre 1964  1960 (55 a 59 anos)  VOLTA CURTA
MASTER D1: Nascidos entre 1959  1955 (60 a 64 anos)  VOLTA CURTA
MASTER D2: Nascidos em 1954 ou Antes (65 anos ou mais)  VOLTA CURTA
ESTREANTE: Critério Técnico (Conforme Avaliação do Organizador)  VOLTA CURTA

DESAFIO PERCURSO CURTO: IDADE ILIMITADA  VOLTA CURTA
DESAFIO PERCURSO LONGO: IDADE ILIMITADA – VOLTA LONGA

FEMININO:
FEMININO ELITE: OS CINCOS PRIMEIROS COLOCADOS DO PERCURSO CURTO. (PREMIAÇÃO EXTRA)

FEMININA A: Nascidas em 1985 ou depois (34 anos ou menos)  VOLTA CURTA
FEMININA B: Nascidas entre 19841970 (35 a 49 anos)  VOLTA CURTA
FEMININA C: Nascidas em 1969 ou antes (50 anos ou mais)  VOLTA CURTA

Categoria Desafio

Grande novidade desse Circuito, a categoria desafio podem participar atletas de ambos os sexos, com livre escolha do percurso, curto ou
longo tendo como objetivo completar o percurso escolhido na hora de sua inscrição.
Os atletas dessa categoria, recebera a medalha de participação do evento, sem premiação por classificação por ordem de chegada.

RETIRADA DE KITS
·

16 de Fevereiro de 2019 (sábado) das 17h às 20h; no local de largado do evento

17 de fevereiro de 2019 (domingo) das 7h as 8h30 no local do evento.
O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará impedido de participar da prova e somente poderá retirar seu kit após o
término do evento;
Não serão entregues kits fora do período/horário determinado;
A nenhum dos participantes da CORRIDA será permitido participar sem o número de peito fornecido, e muito menos a transferência, cedência para outra
pessoa. Este ato é passível de desclassificação;
No momento da retirada do KIT ATLETA, o responsável deverá conferir seus dados (Nome Completo + Data de Nascimento + Modalidade + Tamanho de
Camiseta) e o Kit de Cronometragem. O fornecimento do Kit de Cronometragem a outrem implicará na desclassificação do participante inscrito.
Para retirar o KIT ATLETA o atleta deverá apresentar RG ou documento original com foto.
O kit sera composto pelo chip e número do atleta
Se o atleta comprou a camiseta do evento na hora a inscrição terá que retirar junto com o kit

2 – PONTUAÇÃO INDIVIDUAL

A classificação do Campeonato Costa Doce de MTB será feita com atletas que participar de uma ou mais etapas do campeonato.

TABELA DE PONTUAÇÃO
Classificação Pontuação
1º 13
2º 10
3º 8
4º 7
5º 6
6º 5
7º 4
8º 3
9º 2
As demais classificações 2
ATLETAS QUE LARGAM

PONTUAÇÃO

2.1 – Não haverá pontuação dobrada em nenhuma etapa.
2.2 – Não haverá descarte.
2.3 – O atleta deverá assinar a súmula de largada.
2.4 – Em caso de empate em número de pontos entre dois ou mais atletas, o critério de desempate será o maior número de vitórias,
persistindo o empate, o maior número de 2º lugares individuais. Persistindo o empate, o maior número de 3º lugares individuais, e assim
sucessivamente até o desempate.

3 – PREMIAÇÃO POR EQUIPE

3.1 A premiação se dará para as três maiores equipes, em relação aos número de atletas inscritos em cada etapa.

3.2 A premiação será realizada em cada etapas, não havendo premiação no extra no final do campeonato.
3.3 – O número de atletas de cada Equipe em cada categoria é ilimitado.

4. PREMIAÇÃO

4.1 – Em todas as etapas os (5) cinco primeiros colocados de cada categoria, serão premiados com troféus e medalha de participação, e os
demais participantes apenas com medalha de participação.
4.2 – Ao final do 1º Circuito da COSTA DOCE DE MTB 2019 as cinco (5) melhores atletas de cada categoria, receberão troféus
personalizados.
4.3 – O atleta não poderá subir ao podium, para receber a premiação, com bebidas alcoólicas ou qualquer objeto não condizente com a boa
conduta esportiva.
4.4 O atleta deverá subir ao pódio usando uniforme de ciclista.
4.5 Para efeito de premiação por faixa etária, valerá a idade do participante, ao final do ano de 2019 e não o dia/mês
4.6 A Classificação na ELITE será através dos 5 melhores PRIMEIROS COLOCADOS ercursos.
4.7 A Classificação nas Faixas Etárias será feita através do Tempo bruto do atleta.

5  Da organização:

5.1  O 1º Circuito da Costa Doce de MTB , é um evento organizado por Japur Sport e Fitness, o qual é responsável pela organização do
mesmo, podendo terceirizar, total ou parcialmente, todas ou algumas atividades inerentes a sua realização;
5.2  Os ORGANIZADORES são responsáveis por criar meios de divulgação, divulgar, arrecadar os valores de inscrição, gerir o campeonato,
oferecer a premiação definida, contratar staff, seguro de responsabilidade civil e danos pessoais, fazer cumprir as datas e disposições deste
regulamento e justificar as alterações quando cabíveis, e todas as demais obrigações inerentes e incidentes sobre o campeonato. Poderá os
ORGANIZADORES suspender, total ou parcialmente, o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos
de força maior sem aviso prévio aos participantes;
5.3 – Dos requisitos mínimos a serem cumpridos:
5.4 – Buscando a padronização do evento, os ORGANIZADORES, salvo motivos justificáveis, deveram respeitar os seguintes requisitos
mínimos:
5.5  Obrigatoriedade de contratação de seguro de responsabilidade civil e de danos pessoais para os participantes do evento;
5.6  Premiação em troféu para os 05 (cinco) primeiros colocados de cada categoria, e medalha de finisher/participação aos demais
colocados;

6 – Das inscrições:

6.1 A inscrição para o 1º Circuito da Costa Doce de MTB é pessoal e intransferível, não podendo haver trocas de participantes nem
substituições;
6.2 . As inscrições serão realizadas pela Internet através do site:
6.3 As inscrições serão encerradas antes da data acima mencionada, caso seja atingido o limite de 250 atletas;
6.4 O pagamento deverá ser realizado por Boleto Bancário ou Cartão de Credito. A efetivação da inscrição darseá quando da referida
compensação;
6.5 O valor de Inscrição para as Modalidades Masculina e Feminina será:

• Masculino ...................................R$ 50,00 + Taxa de Conveniência do Site
• Feminino......................................R$ 50,00 + Taxa de Conveniência do Site

OBS: O atleta terá a opção de fazer sua inscrição com a camiseta do circuito, com um acréscimo de R$ 20,00.

6.6 Reembolso do valor da inscrição só será efetivado até 7 (sete) dias após a data de pagamento do valor de inscrição (conforme o código
de defesa do consumidor). Independente do motivo, o mesmo fica ciente que será descontado o valor da taxa de serviço (10%) para a
administração do processo de estorno e custos bancários;
6.7 A inscrição é pessoal e INTRANSFERÍVEL. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa estará assumindo a
responsabilidade por qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da
organização do evento, patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos no evento para com esta pessoa;
6.8 Todo ciclista que não estiver devidamente inscrita e com a numeração visível, poderá ser convidada a se retirar do evento e proibida de se
utilizar de qualquer estrutura do evento, sob a pena de acionamento dos órgãos competentes de segurança para fins de remoção da mesma
do local;
6.9 – O valor das inscrições será previamente informado pelos ORGANIZADORES, havendo aumento gradual do valor quanto mais próximo
do evento for efetuada, e será aceito apenas em ESPÉCIE, não sendo aceito cartões, cheques ou outras formas de pagamento, exceção às
inscrições feitas pela forma online.

7 NUMERAÇÃO DOS ATLETAS E CHIPS

7.1 Em cada etapa o atleta receberá uma placa com seu número e Chip, o mesmo deverá ser devolvido no final do evento.
7.2 O extravio ou perda acarretará o pagamento de R$ 10,00 para aquisição de uma nova placa e chip.
7.3 A penas a organização poderá colocar ou retirar propaganda das placas , sob pena de multa e desclassificação do atleta;
7.4 A mudança na programação visual da numeração (a placa não pode ser cortada ou ter adesivos colados, por exemplo) obrigará o atleta a
adquirir um numeral novo, estando ainda sujeito à punição
7.5  O local das inscrições será previamente informado pelos ORGANIZADORES com antecedência mínima de 30 (trinta ) dias a data de
cada prova, podendo também valerse a comissão de inscrições online, realizadas através de empresas credenciadas para tanto, tais como
SPRINTA, Foco Radical, Minhas inscrições . com dentre outras; Parágrafo único: Nos casos de inscrição online, é permitido o acréscimo ao
valor de inscrição dos custos de comissão ou taxa de conveniência cobrada pela empresa credenciada.
7.6  Em caso de irregularidade na inscrição, ou não sendo cumpridas as exigências da ORGANIZADORA, ou havendo alguma falha ou
desentendimento que coloque em risco o normal andamento do evento, procederseá a anulação da inscrição e consequente devolução dos
valores pagos mediante recibo, podendo a ORGANIZADORA reter custos operacionais, de seguro e premiação.

8 – Da participação:

8.1  Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos, e que estejam de acordo com o presente regulamento;
8.2. Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova com autorização por escrito dos pais ou de um responsável legal. A
autorização, que poderá ser a própria ficha de inscrição, deverá estar acompanhada de cópia de um documento de Identidade que será retido
pela ORGANIZADORA no ato da inscrição;
8.3. A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros.

9. Da bicicleta e equipamentos:

9.1. Será OBRIGATÓRIO O USO DE CAPACETE AFIVELADO E PRÓPRIO PARA A PRATICA DE CICLISMO, permitido o uso
exclusivamente de bicicletas do modelo Mountain Bike, utilizando pneus com cravos próprios para estradas de terra, não sendo permitido uso
de pneus slick (liso, sem cravos);
9.2  As bicicletas serão movidas exclusivamente pela força individual do atleta;
9.3  O atleta poderá trocar a bicicleta ou seus componentes, e/ou prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente
(carregada, arrastada ou empurrada) pelo próprio atleta. Um atleta separado de sua bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso da

prova;
9.4  Reservase à ORGANIZADORA o direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que julgue inadequado para a utilização no
evento. Todo equipamento que o atleta utilizará na prova poderá ser checado momentos antes da largada, durante ou após, e ter seu uso
vetado caso seja considerado impróprio ou de risco para participação no evento, levando, inclusive a desclassificação do atleta.
9.5  Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZADORA, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente
a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de
materiais ou prejuízo que por ventura os atletas ou participantes venham a sofrer durante a participação neste evento;

10 – Controle de Prova

10.1 O controle da prova será através de Cronometragem Eletrônica, com Chip colocado na placa de fornecidos pela Organização do evento;

11 – Do Seguro:

11.1 – A ORGANIZAÇÃO será responsável pela contratação de seguro de responsabilidade civil e de danos pessoais, através de empresa
seguradora ativa no mercado, e devidamente inscrita junto a SUSEP.
10 – Da premiação
11.2 – Os (05) cinco primeiros colocados de cada categoria, serão premiados com troféus e medalha de finisher/participação, e os demais
participantes apenas com medalha de finisher/participação.

12 – Segurança:

