REGULAMENTO 3º MTB DE SÃO SEBASTIÃO
A competição será disputada com bicicletas específicas para o mountain bike;
Com o objetivo de incrementar e difundir o Mountain Bike. A competição terá a forma
de disputa descentralizada, dando oportunidade de desenvolvimento maior ao Mountain Bike,
e sendo realizado em ALENCAR-IGUATU-CE BRASIL. No dia 14 de janeiro de 2018, com a largada
pontualmente as 08:30 da manhã. Fica a organização do evento responsável pela divulgação do
resultado, informando ao atleta (ou responsável) o local e horário da realização do evento, assim
como o boletim de ocorrência da prova, destacando: classificação, desclassificados, acidentes
punições, casos omissos etc.
Prova num total de 70km para as categorias da competição, exceto a categoria
Turismo e Feminino que terá o um percurso de 40km.
OBS: Os ciclistas inscritos, devem enviar o comprovante de depósito ou transferência bancária
pelo whatsapp, depositando direto na boca do caixa, não aceitamos depósito em caixa rápido,
valor esse pago até o dia 12 de janeiro de 2018, na seguinte conta.
PARTICIPANTES
Para a definição das idades será considerada a idade que o atleta tiver em 31 de
dezembro de 2018.
No ciclismo, os participantes serão distribuídos nas seguintes categorias:
Categorias

Descrição

Eco Pedal

Aberta

Junior

De 14 a 17 anos

Sub - 23

De 18 a 22 anos

Sub - 30

De 23 a 29 anos

Máster - A

De 30 a 34 anos

Máster - A1

De 35 a 39 anos

Máster - B

De 40 a 44 anos

Máster - B1

De 45 A 49 anos

Máster - C

Acima de 50 anos

TURISMO MASCULINO 1

Aberta para homens de 15 anos a 35

TURISMO MASCULINO 2

Aberta para homens de 36 anos a cima

FEMININO

Aberta para mulheres de 15 anos a cima

GERAL
DAS INSCRIÇÕES

Os cinco primeiros colocados da competição

A s inscrições serão realizadas no site cronoscariri.com.br e poderão ser feitas até o dia 12 de
janeiro de 2018.

VALOR: R$ 60,00
Após realizar inscrição da competição é necessário efetuar o pagamento na seguinte conta:
CONTA EXLUSIVA PARA PAGAMENTO DA COMPETIÇÃO

BANCO: CAIXA ECONÔMICA AGENCIA: 0613
CONTA POUPANÇA:00044168-0
OPERAÇÃO:013
TITULAR: WAGNER LUIZ LOPES DA SILVA
CPF: 636.258.573-91
APÓS O PAGAMENTO ENVIAR O COMPROVANTE PARA O WHATS (88)
99653-9575

CONTA EXLUSIVA PARA PAGAMENTO DO ECO PEDAL
BANCO: CAIXA ECONÔMICA
AGENCIA: 0613
OPERAÇÃO:013
CONTA POUPANÇA: 92505-0
TITULAR: AIRTON JOSEMIR DE A. VENANCIOVA
CONTATO:
CPF: 747.1905.03-44
APÓS O PAGAMENTO ENVIAR O COMPROVANTE PARA O WHATS (88)
99949-3536

ENTREGA CHIP DE CRONOMETRAGEM E NÚMERO
A entrega do CHIP DE CRONOMETRAGEM E NÚMERO acontecerá nas seguintes datas e
horários:
13/01/2017 – 18:00-20:00 Local: Ginásio Poliesportivo de Alencar (Iguatu-Ce)
14/01/2017 - 06:00-07:00 Local: Ginásio Poliesportivo de Alencar (Iguatu-Ce)

DA SEGURANÇA

SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DO CAPACETE. Recomenda-se o uso do de óculos e luvas. A
bicicleta deverá estar em perfeitas condições de uso;
OBS. Fica a critério da ORGANIZAÇÃO decidir se o atleta participa ou não da prova,
caso contrário ou mesmo não apresentem condições mínimas de segurança e/ou saúde;

Apenas veículos autorizados pela ORGANIZAÇÃO poderão circular no trajeto da prova
sendo de total preferência à circulação de atletas

A ORGANIZAÇÃO ficará responsável em acionar a ambulância do Corpo de Bombeiros ou
de outra entidade para dar maior segurança durante a prova. Em caso de falta de segurança,
haverá uma votação dos atletas concordando ou não para realização da prova, livrando a
ORGANIZAÇÃO da responsabilidade do resultado da pesquisa.

A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará em hipótese alguma por roubos ou furtos,
danos materiais ou físicos causados durante a realização da competição.

DA LARGADA
Os ciclistas deverão estar juntos ao local de concentração as 7:30 no Ginásio
Poliesportivo de Alencar(Iguatu-Ce) .
O atleta será proibido de largar caso esteja descalço ou de chinela, sem meia,
capacete, ou de camiseta regata.

DA PREMIAÇÃO

* Troféus para os três primeiros é uma quantia em dinheiro. Quarto e quinto medalhas
*Os campeões gerais saem das suas categorias.

*Medalha para todos os participantes que completarem a prova.
*Será proibido o atleta receber a premiação descalço e/ou sem camisa, tanto, pois o pódio é
lugar de respeito
*O atleta que por qualquer motivo venha a se recusar a subir no pódio, será penalizado com a
desclassificação da prova.

DAS PUBLICIDADES

*Durante o percurso poderão ser tirados fotos e imagem para posteriores aproveitamentos
publicitário. Os atletas que tiveram algum empecilho deverão registrar em sua ficha de
inscrição o veto a tal.

DA NUMERAÇÃO

*O número de identificação será fornecido pela ORGANIZAÇÃO
*O número deverá estar em local visível, no guidão da bicicleta, pois é com ela que a
Organização conta seu tempo na competição.
*É expressamente proibida a alteração da numeração expedida pela organização caso ocorra,
o atleta será desclassificado.

DOS RECURSOS E RECLAMAÇÕES

*As possíveis reclamações sobre o resultado ou andamento da prova deverão ser
encaminhados por escrito e de forma respeitosa ao diretor da prova até 15 (quinze) minutos
após a divulgação oficial dos resultados acompanhado de taxa R$ 200,00 (Cem Reais) a qual
será devolvida caso aja veracidade dos fatos. Se por ventura a reclamação incluir os 3 (três)
melhores classificados, a cerimônia de entrega será atrasada até que seja julgada pelo membro
da Organização.
*O desconhecimento do regulamento não será aceito como justificativa em hipótese alguma.

DAS DESCLASSIFICAÇÕES

Empurrar, derrubar, agredir (física ou verbalmente) e tiver uma atitude
antidesportiva contra atletas, equipes, público, patrocinadores ou membros da Organização,
é proibido, sob pena imediata da eliminação da prova. Caso ocorra este tipo de fato, o atleta
será desclassificado automaticamente.
No caso de furo ou problema mecânico o atleta fica proibido de voltar no sentido
contrário do percurso, até mesmo carregando a bike, o mesmo deve completar a volta ou
arrumar a bike no local evitando atrapalhar outros atletas.

QUANTO A ALTERAÇÃO DAS PROVAS E/OU DO REGULAMENTO

*Haverá uma votação com 3 (três) ou 5 (cinco) dirigentes da ORGANIZAÇÃO caso haja algum
imprevisto a prova corrente.

*Este regulamento poderá ser alterado em caso de absoluta necessidade por um regulamento
complementar com até dois dias de antecedência da competição sendo informado aos atletas
na hora da largada.
DOS SERVIÇOS OFERECIDOS
Passeio ciclístico ponto de apoio a cada 10Km percurso total 30km.
Com carro de apoio e ambulância
Corrida ponto de apoio a cada 20km
Com carro de apoio e ambulância
Café da manhã para todos os participantes

