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REGULAMENTO CAMPEONATO MINERO DE XCM
2021 – MTB
SIMÃO PEREIRA, Minas Gerais
– 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 disponíveis nos seus
respectivos websites.

1-Tipo e constituição da Prova
A prova será válida para o ranking mineiro da FMC e brasileiro da CBC de MARATONA - XCM.
Para os atletas filiados nas categoria oficiais da Federação Mineira de Ciclismo em 2021,
concorrem para o Campeonato Mineiro de Maratona 2021 (XCM 2021).
Apenas os atletas que participam da prova principal, ou seja, do percurso COMPLETO
(Percurso PRO), pontuarão nos rankings.
Maratona em mountain bike. Um dia de maratona XCM, em percurso sinalizado com fitas, cal e
placas, com cronometragem na linha de chegada.
A prova será disputada em 1 (um) dia para todas as categorias, em Simão Pereira, Minas
Gerais, Brasil:
- Dia 24/10/2021 (domingo) – Largada no HOTEL FAZENDA SANTA HELENA BIKE PARK,
dividida em 03 blocos, por tipo de percurso (A, B e C), nos seguintes horários.
- 08:30 horas – largada simultânea das categorias do percurso (SPORT 40KM E TURISMO
20KM).
- 11:00 horas – largada simultânea das categorias do percurso (PRÓ 60KM).

Atenção: Será desclassificado aquele biker que largar em pelotão à frente ou em outro
diferente daquele reservado para a sua categoria.
Percurso (COMPLETO) = 60 Km
Percurso (SPORT) = 40 Km
Percurso (TURISMO) = 20 Km
Observação:
Os dados: distâncias, horários, locais e gráficos de altimetria, poderão sofrer alterações até os
dias da competição. Serão válidos aqueles contidos no Regulamento Homologado pela
FMC/CBC, a ser oficializado e publicado no nosso site oficial na véspera do evento (cópia
disponível na Secretaria de Prova).
Importante:

1) A prova se desenrola por ruas, estradas e trilhas abertas ao trânsito normal de veículos.
Esteja atento, trafegue sempre em sua mão de direção respeitando as leis de trânsito. Muita
atenção nos cruzamentos, nas curvas e na indicação dos Fiscais Identificados.
2) O roteiro poderá ser alterado em caso de chuva forte ou força maior. Nesse caso, siga
sempre a sinalização oficial e a orientação dos FISCAIS IDENTIFICADOS com o colete oficial.

2- Categorias (VERMELHO AS OFICIAIS)
I) A referência usada para o cálculo das idades é o dia 31/12/2021.
II) Duplas: as inscrições serão preenchidas no mesmo campo, por isso, defina um responsável
da dupla para executar a inscrição e organize de forma que o mesmo esteja munido de todas
as informações necessárias de sua dupla: RG, CPF, nome completo, endereço completo,
número de telefones, endereço de e-mail, data de nascimento, tamanho de camisa, contato em
casos de emergência).

III) Menores de 18 anos (idade mínima para participar: nascidos em 2007) deverão entregar
obrigatoriamente a declaração para retirar o kit (veja, imprima e preencha o formulário na
página – Guia do Atleta – no nosso site preenchida e assinada pelo seu respectivo responsável
que, apresentada junto com um documento (ou cópia) deste responsável, valerá como a sua
autorização para participar no evento.

Categorias: PERCURSO A (PRO) – COMPLETO (APROXIMADAMENTE 60 KM)
1)

ELITE MASCULINO: DE 19 ANOS e ACIMA (NASC. EM 2002 E ANOS ANTERIORES) > Somente filiados

2)

ELITE FEMININO: DE 19 ANOS e ACIMA (NASC. EM 2002 E ANOS ANTERIORES) > Somente filiados

3)

EXPERT: 19 A 22 ANOS (NASCIDOS EM 2002 A 1999)

4)

SUB 30 MASCULINO: 23 A 29 ANOS (NASCIDOS EM 1998 A 1992)

5)

MASTER A1: 30 A 34 ANOS (NASCIDOS EM 1991 A 1987)

6)

MASTER A2: 35 A 39 ANOS (NASCIDOS EM 1986 A 1982)

7)

MASTER B1: 40 A 44 ANOS (NASCIDOS EM 1981 A 1977)

8)

MASTER B2: 45 A 49 ANOS (NASCIDOS EM 1976 A 1972)

9)

MASTER C1: 50 a 54 ANOS (NASCIDOS EM 1971 A 1967)

10) MASTER C2: 55 a 59 ANOS (NASCIDOS EM 1966 A 1962)
11) MASTER D1: 60 a 64 ANOS (NASCIDOS EM 1961 A 1957)
12) MASTER D2: 65 ANOS ACIMA (NASCIDOS EM 1956 E ANOS ANTERIORES)
13) SUB 30 FEMININO: 19 A 29 ANOS (NASCIDOS EM 2002 A 1992)
14) MASTER A FEMININO: 30 A 39 ANOS (NASCIDOS EM 1991 A 1982)
15) MASTER B FEMININO: 40 A 49 ANOS (NASCIDOS EM 1981 A 1972)
16) MASTER C FEMININO: 50 ANOS E IDADE ACIMA (NASCIDAS EM 1971 E ANOS ANTERIORES)

Categorias: PERCURSO B – SPORT (APROXIMADAMENTE 40 KM)
1)

SPORT A:19 A 34 ANOS (NASCIDOS EM 2002 A 1987)

2)

SPORT B: 35 A 49 ANOS (NASCIDOS EM 1986 A 1972)

3)

SPORT C: 50 ANOS ACIMA (NASCIDOS EM 1971 E ANOS ANTERIORES)

4)

SPORT FEMININO (acima de 19 anos; nascidos em 2002 e anos anteriores)

5)

SEGURANÇA PUBLICA: FORÇAS ARMADAS, POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL, GUARDA MUNICIPAL,
POLICIA FEDERAL, AGENTE PENITENCIÁRIO.

6)

ACIMA DE 90 KG: 19 ANOS ACIMA E QUE TENHAM PESO ACIMA DE 90 KG (A PESAGEM SERÁ FEIRA NO
DIA DA ENTREGA DO KIT E O ATLETA DEVERÁ VESTIR APENAS A BERMUDA DE CICLISMO).

7)

JUNIOR MASCULINO 17 À 18 ANOS (NASCIDOS EM 2004 À 2003)

8)

JUNIOR FEMININO 17 À 18 ANOS (NASCIDOS EM 2004 À 2003)

9)

E-BIKE MASCULINO 14 ANOS ACIMA ( NASCIDOS EM 2007 E ANOS ANTERIORES)

10) E-BIKE FEMININO 14 ANOS ACIMA (NASCIDOS EM 2007 E ANOS ANTERIORES)
11) DUPLA MASCULINA ACIMA DE 16 ANOS (NASCIDOS EM 2005 E ANOS ANTERIOS)
12) DUPLA FEMININA ACIMA DE 16 ANOS (NASCIDOS EM 2005 E ANOS ANTERIORES)
13) DUPLA MISTA ACIMA DE 16 ANOS ( NASCIDOS EM 2005 E ANOS ANTERIORES)

Categorias: PERCURSO C – TURISMO (APROXIMADAMENTE 20 KM)
1)

TURISMO MASCULINO: (acima de 19 anos; nascidos em 2002 e anos anteriores)

2)

TURISMO FEMININO: IDADE LIVRE (acima de 12 anos; nascidas em 2009 e anos anteriores)

3)

INICIANTES: ENTRE 12 a 16 ANOS (NASCIDOS EM 2009 A 2005)

4)

JUVENIL: ENTRE 15 e 16 ANOS (NASCIDOS EM 2006 A 2005)
5)

DUPLA LIGTH: PELO MENOS UM INTEGRANTE DA DUPLA DEVE SER DO SEXO FEMININO OU MENOR
DE 19 ANOS. OBS: Se os 2 integrantes da dupla forem do sexo masculino, a soma das idades deve
ser igual ou maior a 50 anos.

3 - Inscrições
Pela internet (fmc.org.br).
Início dia 28 de junho de 2021.
Atenção: As inscrições são intransferíveis de titularidade e/ou ano, e só serão efetivadas após
o pagamento.
- 1° lote: R$ 120,00 até dia 01/08/2021 ou primeiros 300 inscritos
- 2° lote: R$ 140,00 até dia 01/09/2021 ou ate 450 inscritos
- 3° lote: R$ 160,00 até dia 20/10/2021 ou ate 600 inscritos
OBSERVAÇÃO: AS TAXAS DO SITE, NAS INSCRIÇÕES FEITAS PELO SITE, NÃO ESTÃO
INCLUIDAS NESSES VALORES DE INSCRIÇÃO.

Procedimento:
a) Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição.
b) Efetue o deposito conforme indicado no site.
c) O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da efetivação do
depósito/pagamento.
d) O comprovante de depósito é um documento único e, em caso de dúvida, deverá ser
apresentado na Secretaria de Prova para a retirada do kit do atleta.
e) Caso ainda estejam disponíveis, as inscrições se encerram, impreterivelmente dia
20/10/2021.

4 – Entrega de kits dos atletas, Guia do Atleta e Briefings
Para recebê-los, os bikers deverão apresentar:
I) Documento de identidade com foto.
II) Declaração para retirada do kit (disponível em nosso site baixe e imprima) preenchida e
assinada (menores de 18 anos - assinada pelo responsável com os dados do mesmo.
Obrigatório entregar cópia do documento do responsável).
III) Mínimo 2 Kg de alimentos não perecíveis que serão doados para população carente do
município de Simão Pereira.
Os kits serão entregues em locais e horários que serão determinados pela organização.
Para retira-los os atletas deverão:
1. Ativar suas inscrições através da doação de 2 Kg ou mais de alimentos.
2. Apresentar documento de identidade com foto.

Observações:
1. Retirada de kits por terceiros: Outra pessoa poderá retirar o kit de um atleta inscrito. Para
isso, além dos itens acima, este atleta deverá encaminhar uma autorização escrita à mão e
assinada no verso da Declaração para Retirar o Kit, citando o nome completo, identidade e
telefones da pessoa autorizada.
2. Autorização de menor: A declaração para retirada do kit é válida como autorização para
participação de menor de idade, desde que assinada e identificada pelo responsável. Entregar,
obrigatoriamente, uma cópia do documento do responsável.
O GUIA DO ATLETA é um complemento deste Regulamento, podendo modifica-lo. Ele
informará o horário de término da competição (tempo regulamentar), e será publicado na web
site oficial nas proximidades da prova.
Os Briefings (instruções/avisos) serão realizados pelo Diretor de Prova antes das largadas, e
somente em casos de alterações emergenciais da programação/roteiro durante a realização do
evento.

5 - Resultado e Duração da Prova
Ao longo do percurso, haverá PCs (Postos de Controle) especiais para a fiscalização do
roteiro.

Atenção: Receber e conferir a marcação de passagem é de total responsabilidade de cada
atleta.
Só serão marcados aqueles que respeitarem o procedimento acima. Tumultuar o trabalho dos
fiscais implicará na desclassificação do biker infrator.
No caso da categoria de Duplas, a sua passagem só será validada mediante o registro do
segundo membro, independentemente de estarem juntos ou não. O tempo final de prova será
determinado pelo horário de passagem do último componente.
A Dupla poderá se ajudar, trocar de bicicleta, alimentação, hidratação. Para empurrar ou puxar
deverá ser usado apenas as mãos. O uso de qualquer artifício como CORDA ou CAMARA DE
AR entre outros, desclassifica a dupla. Não será permitido o uso da bicicleta tipo TANDEM,
destinada apenas para atletas deficientes visuais.

O atleta que não estiver dentro do tempo regulamentar projetado, 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 largada quando este serviço estiver disponível.

Ao longo do término desse dia de prova, tão logo a equipe de cronometragem apure os
resultados finais com os 8 primeiros colocados 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 e divulgado como oficial. Esse procedimento visa acelerar o
processo de entrega dos troféus, que é muito extenso, e evitar equívocos durante a cerimônia
de premiação.

6 - Obrigações e Responsabilidades dos participantes
- Acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado,
bem como acessar o site do evento para verificar possíveis modificações deste regulamento,
notícias e informações para sua participação no evento.
- Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a competição. A título de
apoio suplementar, a Organização poderá fornecer 01 (uma) garrafa de até 500 ml ou 01 (um)
copo para cada biker inscrito e devidamente identificado em postos de controle ao longo do
percurso. Cada participante é único responsável pela escolha e consequências geradas pela
falta ou excesso de alimentos, líquidos (energéticos, etc.) e/ou outros suplementos ingeridos
por ele.
- Ter um seguro de vida compatível com as necessidades de seus dependentes e beneficiários.
- Ter um seguro total de todo o seu equipamento (bicicleta, capacete, acessórios...). Cada
atleta é responsável pelo zelo e pela guarda de todo o seu equipamento/material de prova e
objetos pessoais.
- Ter um bom convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente).

As equipes de saúde que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e
encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí termina a sua
responsabilidade. Todas as despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.
- Manter sua identificação (números - frente da bicicleta e costas do atleta) claramente visíveis
durante toda a competição. Preencher a ficha com dados pessoais no verso do numeral costal.
- Facilitar e dar passagem aos atletas mais rápidos que queiram ultrapassá-lo.
- Receber a marcação nos PC´s de roteiro e apresentá-las ao PC de chegada.
- Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza.
- Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova.
- Notificar imediatamente à Secretaria de Prova se vier a abandonar a competição por qualquer
motivo. Caso isso não ocorra, à Organização se reserva o direito de promover uma busca
organizada e cobrar desse participante todos os custos que forem gerados por esta ação.

7 - Penalização/Desclassificação
- Sujar o meio ambiente: descartar embalagens, objetos e/ou lixo na natureza (caso a
Organização forneça água em algum ponto do percurso, as embalagens deverão ser
descartadas até, no máximo, 20 metros deste ponto). Os copos serão entregues já abertos. Largar em pelotão à frente ou em outro diferente daquele reservado para a sua categoria.
- No caso da categoria de Duplas, os atletas poderão se ajudar usando apenas as mãos para
puxar ou empurrar. O uso de qualquer artifício como corda ou câmara de ar entre outros,
desclassifica a dupla.
- Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais oficiais de
prova.
- Pedalar sem capacete ou com a correia/presilha aberta durante a prova.
- Conduta antidesportiva.
- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição.
- Substituição de biker (atleta).
- Ser acompanhado por terceiros no percurso (moto, animais de estimação, bicicleta não
inscritas e/ou outros).
- Receber manutenção de terceiros fora dos pontos oficiais de apoio.
- Atalhar/cortar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona.
- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação).
- Não apresentar todos os comprovantes de passagem nos PCs de roteiro.
- Biker cuja equipe de apoio sujar os locais de parada e concentração.
- Conforme as Normas Disciplinares da UCI, ressaltamos que é proibido:
(1) Alterar (cortar, colar adesivos, etc.) as placas com numeral oficial;
(2) Usar meias longas ou de compressão;
(3) Usar camisa sem manga;
(4) Usar fone de ouvido;
(5) Subir no pódio usando chinelos (o correto é calçado fechado);
(6) Usar calças ou pernito;
(7) Usar aparelhos eletrônicos;
(8) Usar camisas com as cores do arco-íris, ou seja, o símbolo da UCI, mesmo que em ordem
inversa ou sugestione.
(9) Usar qualquer objeto que modifique o equipamento ou o uniforme.

A Equipe Organizadora se empenha para fazer um evento impecável. Porém, para garantirmos
uma prova de alto nível, é necessária a colaboração de todos na fiscalização da sinalização do
roteiro, nas atitudes desleais e outras ocorrências indesejadas. Denuncie!

8 - Recursos
Só serão aceitos recursos escritos, entregues na Secretaria Oficial, durante o transcorrer da
prova. Recursos contra o resultado, até 15 minutos após sua divulgação. Os recursos deverão
ser individuais e em duas vias.

9 - Direito de imagem
O Campeonato Mineiro de XCM será registrado em vídeo e fotografia pela Organização e seus
parceiros oficiais. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem,
deverão notificá-la por escrito à Organização no ato de sua inscrição no evento. Caso contrário
estarão, automaticamente, autorizando a sua utilização de forma inteiramente gratuita, a título
universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, sem limitação de tempo ou de
número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida ao
autorizador qualquer remuneração.

10 - Premiação
- Pódio do evento do 1º ao 5º lugar.
- Pódio do CAMPEONATO MINEIRO DE XCM 2021 do 1º ao 3º lugar.

11 - Avisos
Fiquem ligados no nosso site oficial que divulgará sempre em primeira mão todas as novidades
que surgirem até a data do evento.

13 - Sinalização utilizada no percurso

É de responsabilidade do atleta se cadastrar um e-mail válido no ato de sua inscrição e ler os
informativos enviados ao seu endereço eletrônico, bem como acessar com frequência o site do

evento para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações para
sua participação na prova.

Declaração:
24/10/2021

CAMPEONATO

MINEIRO

DE

XCM

O Campeonato Mineiro de XCM 2021 é regido por este Regulamento. Ao se inscrever nesta
competição, cada participante declara que:
1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele, com especial atenção aos itens 6 e
7.
2) Participa do Campeonato Mineiro de XCM 2021 por livre e espontânea vontade; em seu
nome e de seus sucessores, isenta os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e
Supervisores deste evento de toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer
consequências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua participação
nesta prova, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização.
3) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de
saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para esta prova; até a data de sua
inscrição, não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não
usa drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas.
4) Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros,
assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da sua
participação neste evento, antes, durante ou depois do mesmo.
5) Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao trânsito
normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; assume ressarcir
quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua participação
neste evento.
6) Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta,
acessórios, capacete...) durante toda a prova.
7) Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a
inscrição de um atleta; que AS INSCRIÇÕES SÃO INDIVIDUAIS, INTRANSFERÍVEIS de
titularidade e ano, e só serão efetivadas após o pagamento.
8) Está ciente das penalizações se descartar embalagens ou lixo ao longo do roteiro; caso a
organização forneça água mineral em copo, o mesmo será entregue já aberto.

9) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento
necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados
sanguíneos.
10) Está ciente que, além deste Regulamento Particular, sua participação está sujeita às
normas impostas pela UCI, Confederação Brasileira e Federação Mineira de Ciclismo
(disponíveis em seus respectivos websites).

