COPA SENSE TREK INCONFIDENTES DE MOUNTAIN BIKE 2018

REGULAMENTO

Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da União Ciclística Internacional - UCI, Confederação
Brasileira de Ciclismo - CBC e da Federação Mineira de Ciclismo - FMC e o que dispuser este REGULAMENTO
PARTICULAR.
Para mais esclarecimentos, veja os regulamentos destas entidades.

1-CALENDÁRIO:
Etapa #1: 19 e 20 de maio de 2018. Pesque Pague e Pousada Campestre, Itabirito, MG. Modalidade XCO
Etapa #2: 20 e 21 de outubro de 2018. Pesque Pague e Pousada Campestre, Itabirito, MG. Modalidade XCP.

2-RANKING MINEIRO E BRASILEIRO
A COPA INCONFIDENTES DE MOUNTAIN BIKE DISTRIBUIRÁ PONTOS PARA O RANKING MINEIRO DA
MODALIDADE.

3- CATEGORIAS:
Categorias COPA INCONFIDENTES (ranking mineiro):
CATEGORIA Ano de nascimento RANKING FILIAÇÃO
1-ELITE MASCULINA 1995 e anos anteriores Mineiro OBRIGATORIA
2-ELITE FEMININA 1995 e anos anteriores Mineiro OBRIGATORIA
3-JUNIOR MASCULINA 2001 e 2000 Mineiro OBRIGATORIA
4- JUNIOR FEMININA 2001 A 2000 Mineiro OBRIGATÓRIA
5-SUB 30 1995 a 1989 Mineiro
6-SUB 35 1988 a 1984 Mineiro
7-SUB 40 1983 a 1979 Mineiro
8-SUB 45 1978 a 1974 Mineiro
9-SUB 50 1973 a 1969 Mineiro
10-SUB 55 1968 a 1964 Mineiro
11-SUB 60 1963 a 1959 Mineiro
12-OVER 60 1958 e anos anteriores Mineiro
13- JUVENIL 2003 A 2002 Mineiro
14- INFANTO JUVENIL 2006 A 2004 Mineiro
15-FEMINIMA MASTER 30+ 1988 e anos anteriores Mineiro
16- PNE Livre, sujeito a avaliação Mineiro
COPA DE AMADORES:
CATEGORIAS Ano de nascimento RANKING
17-MASCULINA OVER 40 1979 e anos anteriores COPA AMADORES
18-MASCULINA SUB 40 1980 e anos posteriores COPA AMADORES
19-FEMININA OPEN livre COPA AMADORES]

4-INSCRIÇÕES:
AS INSCRIÇÕES SERÃO DISPONIBILIZADAS EM LOTES DE 100 UNIDADES NOS SEGUINTES PERÍODOS E
VALORES:
ATE 8/9: R$ 75,00
9/9 A 6/10: R$ 90,00
7 A 19/10: R$ 110,00
· As inscrições para a COPA INCONFIDENTES DE MTB e CATEGORIAS AMADORAS serão feitas no site
www.copainconfidentes.com.br
· Os atletas que se inscreverem no site pagarão a taxa de serviço do cartão de crédito ou boleto bancário.
IMPORTANTE:
1-NÃO SERÃO FEITAS INSCRIÇÕES FORA DOS LOCAIS, DIAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS.
2-O VALOR PAGO NA INSCRIÇÃO É INTRANSFERÍVEL E EM HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEVOLVIDO.
3- PREENCHAM TODOS OS CAMPOS DA FICHA DE INSCRIÇÃO E FICHA MÉDICA COM LETRA LEGÍVEL.]

5- CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
Ao confirmar a inscrição o atleta deverá:
1- Entregar um quilo de alimentos não-perecível, que será doado.
2- Apresentar um documento original, e
3- Para as categorias válidas pelo ranking brasileiro, o atleta deverá apresentar um documento que comprove sua
filiação.
Na falta de qualquer desses itens, a inscrição não será confirmada e o dinheiro não será devolvido.

6- PROGRAMAÇÃO:
SÁBADO, 20/10:
10h
INÍCIO DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS KITS DO ATLETA E ABERTURA DA PISTA
PARA TREINOS.
16h
TÉRMINO DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS KITS E FIM DOS TREINOS LIVRES.
16h
CONGRESSO TÉCNICO.
DOMINGO, 21/10
9h
Largadas de todas as categorias:
Percurso PRÓ (54 km): ELITES MASCULINA E FEMININA, JUNIOR MASCULINA E FEMININA, SUB 23, SUB
30, SUB 35, SUB 40, SUB 45, SUB 50 E SUB 55.
Percurso SPORT (27 km): Sub 60, Over 60, Juvenil, Infanto Juvenil, Feminino Master 30+, Amador sub 40,
Amador Over 40 e Feminino Open.
14h
Premiação
7-NUMERAÇÃO DOS ATLETAS:
• O extravio ou perda acarretará o pagamento de R$ 20,00 para aquisição de cada placa.
• Os números danificados serão trocados pela organização, sem ônus para o atleta, desde que o material danificado
seja entregue à organização.
• Apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda das placas, sob pena de multa e desclassificação
do atleta.

• A mudança na programação visual da numeração (a placa não pode ser cortada por exemplo) obrigará o atleta a
adquirir um numeral novo, estando ainda sujeito a punição
8- LACRE NAS BICICLETAS:
As placas de numeração serão os lacres da bicicleta. Caso a placa se solte da bicicleta, o atleta deverá cruzar a
linha de chegada com ela.

9- APOIO E ABASTECIMENTO AO ATLETA:
• O apoio aos atletas será feito exclusivamente nas áreas demarcadas pela organização. O apoio realizado fora da
área demarcada desclassifica o atleta imediatamente.
• O integrante da equipe de apoio (apoiador) não poderá correr ao lado da bicicleta. O apoio se resume em entregar
ao atleta o material permitido dando, no máximo, 2 passos.
• Não será permitido qualquer contato físico entre apoiador e o ciclista.
• Apoio das equipes deverá ser feito sempre do mesmo lado definido pela organização.
• A equipe de apoio deverá credenciar os seus integrantes com a organização. Apenas as pessoas credenciadas
poderão permanecer na área de apoio (máximo 2 pessoas por equipe e 1 por atleta).
• Está permitido o apoio mecânico das equipes somente dentro da área de apoio. O reparo mecânico pode ser feito
pelo atleta, pela equipe e/ou terceiros.
• O atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e outros competidores.
• O reparo mecânico só poderá ser feito fora da área de apoio pelo próprio atleta. Caso o apoio seja feito por outro
atleta (entrega de ferramenta ou peça por exemplo), os dois serão desclassificados.
• Comunicação na pista: não é permitido nenhum tipo de comunicação de rádio entre os atletas e entre atletas e
equipe. O atleta que estiver se comunicando será automaticamente desclassificado.
10- PREMIAÇÃO:
COPA INCONFIDENTES: MEDALHAS aos 5 primeiros de cada categoria e brindes de nossos parceiros aos 3
primeiros de cada categoria.
COPA DE AMADORES: MEDALHAS aos 5 primeiros de cada categoria
MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO: para todos os participantes
11-RESULTADO E RECURSO:
• Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos serão anunciados
e afixados para avaliação dos atletas interessados.
• 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.
12-SEGURO
TODOS OS ATLETAS PARTICIPANTES QUE FIZEREM SUA INSCRIÇÃO DENTRO DOS PRAZOS FIXADOS
PELA ORGANIZAÇÃO ESTARÃO COBERTOS POR SEGURO DE VIDA.
É MUITO IMPORTANTE QUE O ATLETA PREENCHA CORRETAMENTE TODOS OS CAMPOS DA FICHA DE
INSCRIÇÃO, POIS DE LÁ SERÃO TIRADOS OS DADOS DO SEGURO.
13-DIREITO DE USO DE IMAGEM
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 uso, em qualquer data, sem qualquer compensação financeira.
14- PENALIZAÇÕES
· É obrigatório o uso de capacete, camisa, bermuda/calça, sapatilha ou tênis durante a prova. O atleta que não
estiver usando os equipamentos de segurança será desclassificado, mesmo durante o treinamento de sábado.
· Serão desclassificados os atletas que: fornecerem falsas informações, praticarem manobras desleais com outros
atletas, tiverem conduta anti-desportiva mesmo não sendo no momento da prova, atalharem por caminhos não
permitidos ou pegar carona, trocar de bicicleta ou atleta não possuir pelo menos um dos números de identificação
durante a prova, estar acompanhado por terceiros no percurso (inclusive animais de estimação), dar ou receber
manutenção fora dos pontos oficiais de apoio, largar fora da área de sua categoria, desrespeitar membros da
organização, tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação), não apresentar todos os
comprovantes de passagem nos PCs de roteiro e outros previstos no regulamento da UCI, CBC ou FMC.

· É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio no percurso da prova, sob
pena de desclassificação do atleta acompanhado.
· Se o atleta ou sua equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso será penalizado.
15-RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
1) A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, CBC, FMC (Federação Mineira de Ciclismo), 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.
2) 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, em postos de
controle ao longo do percurso.
3) É responsabilidade de cada participante:
· Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As equipes médicas que
apóiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais
próximo. A partir daí termina a sua responsabilidade. Todas despesas hospitalares correrão por conta do
acidentado.
· Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza.

ATUALIZADO EM 21/09/2018

