REGULAMENTO
MUNDIAL DO PARAISO XCM MTB

DIA 02 DE AGOSTO DE 2020
NA CIDADE DE SANTANA DO PARAISO – MG
Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística
Internacional), CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e da FMC (Federação Mineira de
Ciclismo). Para mais detalhes, veja os regulamentos nestas entidades.
Concentração a partir das 07 horas da manhã na Quadra Poliesportiva Apolinário Rodrigues
Pereira, localizada na Av. Minas Gerais,
VALIDADE: Ranking da FMC, classe C.1

Domingo - Largada as 08:00 horas da manhã
1ª largada Percurso 60 km completo – 08:00 hs
2º largada Percurso 30 km reduzido – 08:15 hs
(intervalo de tempo definido pela organização da prova e a FMC – 15 minutos podendo ser
alterado)
Tempo de prova de 04 horas limite
Retirada do numeral e confirmação de participação no dia 01 agosto sábado de 08 as 22
horas na Quadra Poliesportiva Apolinário Rodrigues Pereira.
No dia somente para atletas que moram a mais de 250 km da cidade de Santana do Paraiso.
O numeral será entregue de 6 as 07 da manhã de domingo para atletas que moram à 250 km
da cidade Santana do Paraíso e do local do evento, chamada para concentração 7:30 largada
8:00 horas da manhã, percurso longo completo, 08:30 reduzido 30 km.
Categorias Percurso Completo 60 km
CATEGORIAS MASCULINAS
ELITE MASCULINO
SPORT SUB-23
SUB-30 MASCULINO
MASTER A1
MASTER A2
MASTER B1
MASTER B2
MASTER C1
MASTER C2
MASTER D
SEGURANÇA PÚBLICA

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

19 ANOS E ACIMA

NASC. 2001 E ANOS ANTERIORES – SOMENTE FILIADOS

19 A 22 ANOS
23 A 29 ANOS
30 A 34 ANOS
35 A 39 ANOS
40 A 44 ANOS
45 A 49 ANOS
50 A 54 ANOS
55 A 59 ANOS
60 ANOS E ACIMA
19 ANOS E ACIMA

NASC. 2001 A 1998
NASC. 1997 A1991
NASC. 1990 A 1986
NASC. 1985 A 1981
NASC.1980 A 1976
NASC. 1975 A 1971
NASC. 1970 A 1966
NASC. 1965 A 1961
NASC. 1960 E ANOS ANTERIORES
NASC. 2001 E ANOS ANTERIORES

CATEGORIAS FEMININAS
ELITE FEMININA
SUB-30 FEMININA
MASTER 30+ FEM.

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

19 ANOS E ACIMA

NASC. 2001 E ANOS ANTERIORES – SOMENTE FILIADOS

19 A 29 ANOS
30 ANOS E ACIMA

NASC. 2001 A 1991
NASC. 1990 E ANOS ANTERIORES

Categorias Percurso Reduzido 30 Km
CATEGORIAS MASCULINAS
JUNIOR SPORT

FAIXA ETÁRIA
12 A 18 ANOS

ANO DE NASCIMENTO
NASC. 2008 A 2002

TURISMO MASCULINO
DUPLA MASCULINA
PESO PESADO – 95 KG OU MAIS

19 ANOS E ACIMA
12 ANOS E ACIMA
12 ANOS E ACIMA

NASC. 2001 E ANOS ANTERIORES
NASC. 2008 E ANOS ANTERIORES
NASC. 2008 E ANOS ANTERIORES

CATEGORIAS FEMININAS
TURISMO FEMININA

FAIXA ETÁRIA
12 ANOS E ACIMA

ANO DE NASCIMENTO
NASC. 2008 E ANOS ANTERIORES

OBSERVAÇÃO: Para determinação da categoria, deverá ser considerado o ano
de nascimento do atleta e não a data.
 IMPORTANTE 1: Só participam das categorias Elite Masculina e Elite Feminina,
atletas filiados à Federação Mineira de Ciclismo ou a uma Federação reconhecida
pela Confederação Brasileira de Ciclismo. Caso o inscrito não seja filiado, será
remanejado para uma categoria de faixa etária equivalente sem aviso prévio.
 IMPORTANTE 2: Será considerada a data de 31 de dezembro de 2019 para a
definição de idade na escolha da categoria.
 IMPORTANTE 3: A categoria SEGURANÇA PÚBLICA está aberta a policiais civis e
militares, bombeiros, deverão apresentar sua carteira funcional para ter direito a
participar desta categoria. Dependentes não poderão participar nesta categoria.
Os atletas que farão o percurso reduzido NÃO PONTUARÃO para o ranking.
A prova poderá ser adiada para outra data por motivo de força maior que a organização não
consiga solucionar, resguardando a Federação Mineira de Ciclismo, Prefeitura Municipal,
Patrocinadores Apoiadores e a organização responsável sem prejuízos para o atleta e
entidades envolvidas.
A cerimonia de premiação da prova as 13:00 horas da tarde podendo ser entregue também
no momento que preencher o pódio nas categoria que e do 1º ao 5º colocado.
O Atleta deve seguir todas as informações do regulamento. O não cumprimento do mesmo
ou a sua inflação do atleta é desclassificação sem ressarcimento.
Casos omissos a este regulamento serão julgados pelo Comissário da FMC.
Sinalização

A marcação da pista segue a orientação da FMC que e apenas uma instrução técnica, para
não haver erros no desenvolvimento da prova. Todo percurso é marcado com placas, faixas
zebradas, Talco Industrial e fiscal em ponto estratégico para garantir a passagem do atleta
em todo o trajeto, e ponto de apoio com água.
O atleta não poderá obter ajuda de terceiro na prova, caso necessite ele próprio é que deve
esta com seu próprio suporte de apoio.
O atleta e que deve esta coma sua própria alimentação e hidratação durante toda a prova.
A prova conta com um apoio e hidratação, mas não é obrigado o fornecimento. E esta
definida pela organização da prova.
Um veículo para recolher possíveis desistências ou bike quebrada.
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 prova é de caráter armador e o atleta tem consciência da sua participação com segurança
e responsabilidade para participar do evento.
O atleta devera esta com o equipamento básico, calçado fechado, capacete de mais
acessórios e as luvas, óculos opcional, manguito, meia de compressão não é permitido.
O atleta para participar do evento com segurança devera estar gozando de plena saúde física
e mental.
É isentada a organização, FMC, patrocinadores, Prefeitura, Policia Militar e apoiadores de
qualquer acidente, roubo, ou danos físicos que poderá ocorrer durante o evento da corrida e
o mesmo não terá nenhum ressarcimento financeiro dos organizadores e responsáveis.
O evento conta com uma ambulância com um profissional habilitado para primeiro socorro,
que esta no local da concentração e uma ambulância no posto de saúde que fica de plantão.
O apoio da Policia Militar para a segurança do evento e atleta.
Um veículo tipo pick-up para acolher as bikes quebradas ou abandono de prova, e passara
no percurso depois de 01 hora da largada.
Caso o atleta desista ou abandona a prova por falha no equipamento espere o apoio para
recolher.
O atleta que faz o uso de medicamentos controlados ou se é alérgico, deve informar a
organização e o mesmo não poderá participar do evento.

Caso omita informação sobre sua saúde será considerado com ato criminoso, pois coloca a
própria vida em risco eminente a morte ou óbito.
O atleta esta ciente do risco e perigo da corrida e isenta o organizador, Prefeitura, Policia
Militar, FMC, apoiadores de qualquer acidade ou roubo durante o evento e a corrida.
PREMIAÇÃO


Troféu 1º ao 3º Geral Masculino



Troféu 1º ao 5º nas Categorias

Masculino Geral do percurso Completo
 1º R$ 500,00 2º R$ 300,00 3º R$ 200,00

Feminino Geral do percurso Completo


1º R$ 500,00 2º R$ 300,00 3º R$ 200,00

Premiação por Categorias do percurso Completo e Reduzido


1º R$ 200,00 2º R$ 150,00 3º R$ 100,00



Não haverá dupla premiação. Os atletas premiados na GERAL não receberão o
premio em dinheiro da categoria.



Os primeiros 200 atletas terão um troféu de participação que poderá ser entregue
ao cruzar linha de chegada.



Obs.: não haverá dupla premiação em dinheiro. Os 3 primeiros geral não recebe
premiação da categoria, abrindo espaço para classificação nas categorias a partir do
4º colocado.

CERIMONIA PROTOCOLAR
Para participar da cerimonia protocolar, o atleta deverá estar devidamente de uniforme de
ciclismo, ou seja, camisa com manga, bermuda e calçado fechado. Não será permitido levar
a bicicleta, crianças e nem exibir banners.
Qualquer ocorrência durante a prova o atleta será desclassificado.
Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pelo Comissário da FMC.
Valor da inscrição antecipada pelo site da FMC (www.fmc.org.br)

R$ 75,00 até 21 de fevereiro de 2020, após esta data será de R$ 95,00 até 18 de março de
2020. Não haverá inscrições no dia do evento.
ATENÇÃO: A inscrição da categoria dupla é individual, ou seja, cada atleta deverá fazer a
sua inscrição em separado.
A retirada do numeral será feita no sábado, dia 21 de março, na quadra Poliesportiva
Apolinário Rodrigues Ferreira de 08:00 as 22:00 horas com a apresentação da ficha de
inscrição preenchida, assinada e com o comprovante de pagamento.
Boa Prova.
Sejam Bem Vindos a Santana do Paraíso – MG
Organização Celebre Eventos Esportivos
Administração Giovani dos Santos
CPF: 006.280.016-73 / RG: M-7.831.087
Tel: 31 9.9421-3722

