REGULAMENTO
CAMPEONATO MINEIRO DE DOWNHILL 2021
Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e da FMC (Federação
Mineira de Ciclismo) e o que dispuser este regulamento particular. Para mais detalhes, veja o regulamento nas entidades.
Data da Prova: 31/07 a 01 /08 de 2021
Local: SÃO GOTARDO – MG
Concentração: ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO
Modalidade: DOWNHILL
1- CRONOGRAMA
SÁBADO (31/07/2021): retirada dos kits de 7:00 as 12:00 horas
Treinos livres de 9:00 as 15:30 horas
Seeding run: 16:00 horas
DOMINGO (01/08/2021): Treinos livres de 9:00 as 10:30 horas.
10:40h - vistoria da pista e manutenção se preciso.
11:00h - início das largados oficiais.
14:00h - premiação
15:00h - encerramento do evento .

2. CATEGORIAS
CATEGORIAS MASCULINAS

- ELITE: 19 ANOS e ACIMA (NASC. EM 2002 E ANOS ANTERIORES) (SOMENTE ATLETAS FILIADOS).
- SUB-30: 19 A 29 ANOS (NASC. EM 2002 A 1992)
- JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2004 A 2003) – SOMENTE ATLETAS FILIADOS.
- JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2006 A 2005)
- INFANTO-JUVENIL: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2009 A 2007)
- MASTER A1 (30 A 34 ANOS - NASC. EM 1991 A 1987)
- MASTER A2 (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1986 A 1982)
-MASTER B1 (40 A 44 ANOS - NASC. EM 1981 A 1977)
- MASTER B2 (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1976 A 1972)
- MASTER C1 (50 A 54 ANOS - NASC. EM 1971 A 1967)
- MASTER C2 (55 A 59 ANOS - NASC. EM 1966 A 1962)

- ENDURO - 12 ANOS E ACIMA (NASC. 2009 E ANOS ANTERIORES)
- RÍGIDA - 12 ANOS E ACIMA (NASC. 2009 E ANOS ANTERIORES)
- OPEN - 12 ANOS E ACIMA (NASC. 2009 E ANOS ANTERIORES)
CATEGORIA FEMININA

- ELITE: 19 ANOS e ACIMA (NASC. EM 2002 E ANOS ANTERIORES) – SOMENTE ATLETAS FILIADAS.

 ATENÇÃO > Para participar das categorias ELITE (masculina ou feminina) e JUNIOR (masculina
ou feminina), os atletas deverão estar filiados a estas categorias na FMC ou a CBC. Caso o
inscrito não seja filiado, será remanejado para uma categoria de faixa etária equivalente sem
aviso prévio.
 Só serão declarados Campeões os atletas filiados.
 As categorias ENDURO e RÍGIDA são categorias promocionais para simples participação e não
concorrem ao Campeonato Mineiro de DH.

3. INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas na www.fmc.org.br. A ficha de inscrição será unicamente digital. A organização se reserva o
direito de a qualquer momento rejeitar a inscrição de um atleta. Será considerada a data de 31 de dezembro de 2021 para a
definição de idade na escolha da categoria. Inscrição em categoria errada implica na desclassificação do atleta.

Ação social: para a retirada os atletas poderão doar 1 kg de alimento não perecível (com exceção de sal ou fubá) não é
obrigatório para a retirada do kit.
3.1 - VALOR DAS INSCRIÇÕES: 120,00 REAIS
As inscrições serão feitas unicamente online no site www.fmc.org.br , onde terá todas as formas de pagamento bem como
informações;
Desistências: em hipótese alguma o dinheiro da inscrição será devolvido caso o atleta desista da prova, a qualquer tempo.
Não são permitidas transferências de inscrição para outro atleta.



Faremos inscrições no sábado no local da prova no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), impreterivelmente
até às 14 horas.
Todos os atletas são obrigados a participarem do SEEDING RUN que será realizado no sábado às 16 horas. Caso
não participe, estará fora de competir pelo Campeonato Mineiro de Down Hill 2021.

4. PREMIAÇÃO
Pódio para os 5 primeiros colocados de todas as categorias.
Premiação em dinheiro para os três primeiros colocados da GERAL.

5. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
Na cerimônia de entrega de premiação não poderá o atleta estar sem camisa, usando sandália ou chinelo de dedos. Não
poderá levar sua bicicleta ao pódio, animais, crianças nem banners. É uma formalidade, uma solenidade, um sinal de
respeito.
6- É RESPONSABILIDADE DE CADA ATLETA PARTICIPANTE:
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 um hospital mais próximo. Todas as
despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.
7. INFORMAÇÕES GERAIS
Cada corredor deve cumprir no mínimo duas descidas de treinamento. Deverá assinar uma lista de comprovação na linha de
largada.
Os corredores deverão começar o percurso de treinamento no pórtico de largada. Todo corredor que comece o treinamento
após a linha de largada, SERÁ DESCLASSIFICADO.
As descidas serão efetuadas somente quando houver a presença de uma ambulância no local.
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. Não está autorizado o uso de câmeras. 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 pilotos têm que usar camisa de manga longa, capacete full face, calçados fechado.
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 aparelhos eletrônicos, fones de ouvido, qualquer objeto que modifique o equipamento ou o
uniforme.
1) É obrigação de cada atleta: levar consigo 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.
2) Percurso: O percurso será balizado com placas de sinalização, fita zebrada, bandeirolas e marcas de cal no chão. O uso de
atalhos é extremamente proibido.

3) Serão desclassificados os atletas que fornecerem falsas informações, praticarem manobras desleais com outros atletas,
tiver conduta antidesportiva, mesmo não sendo no momento da prova, atalharem por caminhos não permitidos , trocar de
bicicleta ou atleta não possuir pelo menos um dos números de identificação durante a prova, entrar na pista fora local de
largada oficial, desrespeitar membros da organização, tumultuar o trabalho da organização (desde a inscrição até a
premiação).
4) É proibido emprestar a bicicleta a pessoas não inscritas no evento, sob pena de desclassificação do atleta.

5) Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos serão anunciados e afixados
para avaliação dos atletas interessados.
6) Recursos serão aceitos 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 e acompanhados de um
depósito de R$ 100,00. Caso seja julgado procedente, o depósito será devolvido. Não serão aceitos recursos coletivos.
7) Numeração: o atleta receberá um numeral, sendo o mesmo pessoal e intransferível. O numeral rígido deverá ser fixado no
guidão da bike, em nenhuma hipótese o tamanho da placa de numeral poderá ser alterado ou cortado, sob pena de punição,
podendo chegar até a desclassificação do atleta. O USO DO NUMERAL DORSAL É OBRIGATÓRIO.
8) a organização, os hotéis, prefeituras municipais, FMC, 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.
9) 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
divulgação da organização.
10) É responsabilidade de cada participante:
– 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 um hospital mais próximo. A partir
daí termina a responsabilidade da organização. Todas as despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.
– Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza. Ao se inscrever nesta competição cada
participante declara ter entendido e aceitado todas as normas e isenta o organizador, promotor, patrocinadores e
apoiadores deste evento de toda e qualquer responsabilidade quanto a furtos ou roubos, acidentes, ou seja, sobre quaisquer
consequências de sua participação neste evento.
Ao se inscrever neste evento o atleta estará declarando que está em perfeito estado de saúde, não estando impedido de
participar deste ou qualquer outro esporte por motivos médicos.
As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pelo comissário da prova, não cabendo recursos a essas decisões.

Organizador: GABRIEL TEODORO RIBEIRO (34) 99827013 gabrielteodorosg@gmail.com

