Desafio MTB Ligeirinho 2022
Atualizado em 16/12/21

REGULAMENTO
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.
Todos os atletas inscritos no DESAFIO MTB LIGEIRINHO devem seguir as regras exigidas neste
regulamento.
ESTE REGULAMENTO PODE SOFRER ALTERAÇÕES ATÉ A DATA DA PROVA SEM AVISO PRÉVIO,
em conformidade com o Comissário de Prova.
A prova será na modalidade XCP (ponto a ponto) válida para o ranking mineiro – XCO na classe C.3.

Programação
Município: Leopoldina - MG
Largada: 10:00h, Dia 29 de Maio de 2022, Praça Félix Martins
Confirmações de inscrição: 07h30 até às 09h30
Previsão de resultado: 14h00
Tempo para recurso: 15 minutos
Homologação oficial do resultado: 14h30
Início da premiação: 14h45
Encerramento: 16h00

Inscrições
Para confirmar sua inscrição será necessário a doação de 1kg de alimentos não perecíveis a serem
doados para entidades da região. Em caso de esquecimento, poderá ser cobrado o valor de R$10,00
reais para fins de doação.
Poderá ser exigido exame de teste negativo de Covid para retirada do kit e participação do evento.
Inscrição será realizada no site da federação mineira de ciclismo
1° Lote: R$ 90,00 até o dia até 50 atletas
2° Lote: R$ 100,00 até o dia até 100 atletas
3º Lote: R$ 120,00 até o dia a partir de 100 atletas

Premiação
Premiação em dinheiro para os 5 primeiros lugares da GERAL masculina e GERAL feminina do percurso
COMPLETO.
Pódio de 1º a 5º para todas as categorias do percurso completo
Pódio de 1º a 5º para todas as categorias do percurso reduzido.

CERIMÔNIA PROTOCOLAR
1 - Para subir ao Pódio o atleta deverá estar devidamente uniformizado com camisa de ciclismo, bermuda
de ciclismo e calçado fechado.
2 - Somente o Atleta classificado poderá subir ao pódio, não será permitida a presença de crianças,
banners, bandeiras.
3 - Caso o atleta não estiver presente no momento em que for chamado para receber a premiação, esse
atleta a perderá.

PERCURSO COMPLETO E CATEGORIAS
Aproximadamente 45km, sujeito a alterações em virtude de condições climáticas.
CATEGORIAS MASCULINAS

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

ELITE MASCULINA

19 ANOS E ACIMA

NASC. 2003 E ANOS ANTERIORES – SOMENTE FILIADOS

JUNIOR MASCULINO

17 A 18 ANOS

NASC. 2005 A 2004 – SOMENTE FILIADOS

SUB-30 MASCULINO

23 A 29 ANOS

NASC. 1999 A 1993

MASTER A1

30 A 34 ANOS

NASC. 1992 A 1988

MASTER A2

35 A 39 ANOS

NASC. 1987A 1983

MASTER B1

40 A 44 ANOS

NASC. 1982 A 1978

MASTER B2

45 A 49 ANOS

NASC. 1977 A 1973

MASTER C1

50 A 54 ANOS

NASC. 1972 A 1968

MASTER C2

55 A 59 ANOS

NASC. 1967 A 1963

MASTER D

60 ANOS E ACIMA

NASC. 1962 E ANOS ANTERIORES

CATEGORIAS FEMININAS

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

ELITE FEMININA

19 ANOS E ACIMA

NASC. 2003 E ANOS ANTERIORES – SOMENTE FILIADAS

SUB-30

19 A 29 ANOS

NASC. 2003 A 1993

MASTER A

30 A 39ANOS

NASC. 1992 A 1983

MASTER B

40 A 49 ANOS

NASC. 1982 A 1973

MASTER C

50 ANOS E ACIMA

NASC. 1972 E ANOS ANTERIORES

PERCURSO REDUZIDO E CATEGORIAS
Aproximadamente 30km, sujeito a alterações em virtude de condições climáticas.
CATEGORIAS MASCULINAS

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

SUB-15

12 A 14 ANOS

NASC. 2010 A 2008

JUVENIL MASCULINO

15 A 16 ANOS

NASC. 2007 A 2006

SPORT-A

17 A 29 ANOS

NASC. 2005 A 1993

SPORT-B

30 A 44 ANOS

NASC. 1992 A 1978

SPORT-C

45 ANOS E ACIMA

NASC. 1977 E ANOS ANTERIORES

PESO PESADO >95KG

12 ANOS E ACIMA

NASC. 2010 E ANOS ANTERIORES

CATEGORIAS FEMININAS

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

SPORT-A

12 A 29 ANOS

NASC. 2010 A 1993

SPORT-B

30 A 44 ANOS

NASC. 1992 A 1978

SPORT-C

45 ANOS E ACIMA

NASC. 1977 E ANOS ANTERIORES

PNE

12 ANOS E ACIMA

NASC. 2010 E ANOS ANTERIORES

DUPLA LIVRE

12 ANOS E ACIMA

NASC. 2010 E ANOS ANTERIORES

PASSEIO

LIVRE

- A ESCOLHA DA CATEGORIA SERÁ BASEADA NO ANO DE NASCIMENTO OU NA IDADE
DO ATLETA EM 31/12/2022.

CATEGORIA DUPLA: No caso da CATEGORIA DUPLA, o tempo final de prova será determinado pelo
horário de passagem do segundo componente. Os atletas poderão se ajudar na alimentação, hidratação,
mecânica. Para empurrar ou puxar deverá ser usado apenas às 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.

Protocolos COVID-19
Manter o distanciamento social 1,5m.
Uso obrigatório de máscaras até o momento da largada da prova.
O atleta que desobedecer às normas poderá ser desclassificado.
Poderá ser exigida da carteira de vacinação e exame de teste COVID-19.

Direitos ao uso de Imagem
A prova será registrada 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.

Responsabilidades do Atleta
A organização, prefeitura, patrocinadores, apoiadores e as demais entidades envolvidas no evento, não se
responsabilizam por furtos, roubos, danos de equipamentos e bicicletas ou por qualquer lesão que o atleta,
membro da equipe e público venha a sofrer durante o evento no momento em que estiver competindo ou
após.
É obrigação do participante que o mesmo zele pelos seus pertences pessoais e pela sua integridade física.

Adiamento ou Cancelamento da Prova

A organização reserva-se no direito de adiar ou cancelar a prova em virtude de qualquer imprevisto que
possa trazer transtornos para organização, atletas e todos os envolvidos. Neste caso, a organização
marcará outra data para realização do evento adiado.
O valor da inscrição não será devolvido em caso de mudança de data e/ou horários da prova.
O atleta que fizer a inscrição antecipada e não comparecer na prova não tem direito sob hipótese alguma de
ter outra inscrição ou restituição do valor.

Tempo limite de prova
Tempo limite de prova será de 4 horas corridas após o horário da largada podendo o atleta ficar fora da
classificação e cronometragem.

Sinalização dos percursos
A Sinalização do percurso se faz por fitas coloridas, placas indicativas com setas; marcações com cal no
solo e Staffs posicionados no percurso devidamente identificados.

Área de apoio e hidratação
Será fornecido água no mínimo em um ponto do percurso da prova.
Apoio de Equipes, mecânico ou hidratação, poderão ser realizados apenas nas áreas sinalizadas pela
organização.

Sujeito a desclassificação
Descartar embalagens, objetos e/ou lixo na natureza ou fora das áreas de apoio
Rebocar, ser rebocado, pegar carona ou vácuo em outros veículos
Fazer qualquer alteração, ou inscrição nos numerais oficiais de prova.
Pedalar sem capacete durante a prova
Manobras desleais contra outro atleta
Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição
Substituição de bicicleta
Insultos, ofensas, racismo, com qualquer participante, acompanhante ou organizadores
Ser acompanhado por terceiros no percurso (carro, moto, bicicleta não inscritas e/ou outros). Receber
manutenção de terceiros fora dos pontos oficiais de apoio.
Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado)
Largar em pelotão à frente daquele reservado para a sua categoria.
Tumultuar o trabalho da Organização
Não apresentar todos os comprovantes de passagem nos PCs de roteiro se houver.
O uso de meias de compressão e equipamentos de áudio são proibidos
É obrigatório o uso de capacetes, bermuda e camisa de ciclista. É recomendável o uso de luvas e óculos de
proteção.

O participante deve se portar com prudência, pois pode ser responsabilizado pelos acidentes que causar ou
forma de se portar perante as pessoas.
O atleta que for flagrado fazendo o uso de algum tipo de substância ilegal será desclassificado
imediatamente
O atleta será desclassificado se for flagrado usando calça, pernito, meias de compressão de qualquer marca
e tamanho, ou qualquer tipo de meião.
É proibido o uso de qualquer acessório no capacete, na sua roupa ou na bicicleta.

Importante
1- O atleta que desistir da prova seja por qualquer motivo deve imediatamente procurar o membro da
organização mais próximo, avisar do seu abandono e entregar a sua placa de identificação.
2- A organização reserva-se no direito de não aceitar a participação de atletas que tenham um histórico
negativo em outros eventos esportivos.

Resultado da prova e recurso
Tão logo a equipe de cronometragem apure o resultado, o mesmo será disponibilizado para os atletas. O
recurso só será aceito até 15 min. após anunciado o resultado. Passando este prazo o resultado será
homologado pelo organizador, diretor de prova ou comissário. Para a entrada do recurso o atleta deve
pagar uma taxa no valor de R$ 100,00, deve retirar uma folha na secretaria para descrever o fato e entregar
em mãos do organizador, diretor de prova ou comissário. É obrigatório que o recurso esteja assinado por no
mínimo três (3) testemunhas com nome, cidade e identidade. Caso o recurso seja julgado procedente, o
valor será devolvido.

Os casos omissos a este regulamento serão dirimidos pelo Comissário de Prova.

