


REGULAMENTO MTB XBR 2022
 

Modalidade: Mountain Bike Maratona (xcm) promocional.

As informações pertinentes aos percursos serão divulgadas no briefing. 

1. CATEGORIAS (considerar a idade em 31/12/2022):

Categorias PRÓ (percurso 50 km)

Elite masculina (livre)
Elite feminina (livre)

Master Feminina (40 anos ou mais)

Junior (17 a 18 anos)
Sub 23 (19 a 22 anos)
Sub 30 (23 a 29 anos)
Sub 35 (30 a 34 anos)
Sub 40 (35 a 39 anos)
Sub 45 (40 a 44 anos)
Sub 50 (45 a 49 anos)
Sub 55 (50 a 54 anos)
Sub 60 (55 a 59 anos)
Dupla 

Categorias SPORT (percurso 30 km)

Over 60 (60 anos ou mais)
Sport masculino sub 30 (abaixo de 30 anos)
Sport masculino sub 40 (30 a 39 anos)
Sport masculino sub 50 (40 a 49 anos)
Sport masculino sub 60 (50 a 59 anos)
Sport feminino (livre)

PNF (Deficientes físicos)

A participação de menores de 18 anos está condicionada ao preenchimento
do termo de responsabilidade pelos pais ou responsável. Os pais dos
menores de 18 anos deverão preencher e entregar o anexo V no dia da
prova, conforme determinação da Portaria 14/2004 da 1° Vara da Infância e
Juventude.



Os competidores das categorias de DUPLAS deverão obrigatoriamente
cruzar a linha de chegada juntos.

Por ter caráter promocional, é permitida a livre escolha de categoria pelos
atletas, de acordo com a sua faixa etária. 

2. INSCRIÇÕES:

As inscrições poderão ser realizadas pela internet, através do site
http://www.greenadventuresports.com.br ou
http://www.ecomountainsports.com ou através de assessorias esportivas
cadastradas.

Os valores serão de:

1° lote: até o dia 15/03
R$ 90,00 mais a taxa de comodidade (75 vagas)

2° lote: até o dia 15/04
R$ 110,00 mais a taxa de comodidade (100 vagas)

3° lote
R$ 130,00 mais a taxa de comodidade (100 vagas)
Serão reservadas 5 vagas com isenção a categoria PNF.

Somente haverá inscrição no dia do evento em caso de não preenchimento
total das vagas.

3. KIT DE INSCRIÇÕES:

O kit será composto de camisa e numeral da bike (retornável) 
Os kits serão entregues até às 08:30h no dia do evento. É obrigatória a
apresentação do comprovante de inscrição impresso para a retirada do Kit.

4. CONSTITUIÇÃO DA PROVA:

Largada: 10:00h - única para todas as categorias com alinhamento na
seguinte sequência: categorias pró e sport respectivamente.
A prova percorrerá as distâncias correspondentes por trechos de estradas
rurais e vias públicas devidamente sinalizadas. Haverá um trecho de
deslocamento por via pública entre a chegada cronometrada e a arena da
prova.

http://www.greenadventuresports.com.br/


O horário limite de chegada será às 13:30h. A partir desse horário, a
organização poderá se assim achar necessário, utilizar meios de resgate dos
atletas que ainda não tiverem cruzado a linha de chegada. 
A premiação será iniciada às 13:00h ou conforme a chegada dos atletas que
formarão o pódio completo.

5. RESULTADO:

Os resultados serão expostos em local visível e posteriormente divulgados nos
sites ecomountainsports.com.

6. PREMIAÇÃO:

Medalhas: para todos os atletas que completarem a prova. 
Troféus: para os cinco primeiros colocados de cada categoria.
Troféu de campeão XBR 2022 para os campeôes na geral masculina e
feminina, pró e sport.

7. OBRIGAÇÕES / RESPONSABILIDADES:

7.1- É obrigação de cada participante: levar a comida e a bebida que for
consumir durante a competição. A título de apoio suplementar, a
organização fornecerá água potável em cada um de seus postos de
hidratação ao longo do percurso. 
7.2- É responsabilidade de cada participante: 
- Ter um convênio médico (para assistência e cobertura financeira em caso
de acidente). 
- As equipes médicas que trabalham no 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. 
- Zelar pela boa imagem do mountain bike, pela preservação do meio
ambiente e das propriedades particulares do percurso.
- A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos
e/ou deixados sob a responsabilidade dos staffs ou qualquer outra pessoa
relacionada ao evento.

8. PENALIZAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO:

- Numeral da bicicleta adulterado ou cortado. - Informações erradas ou
falsas na ficha de inscrição.
- Pedalar sem capacete durante a prova.
- Uso de MP3 (IPOD e similares) durante o percurso.
- Trocar de bicicleta ou biker.



- Ser acompanhado por terceiros (dando apoio ou não) ao longo do
percurso. 
- Cortar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona
durante a prova. 
- É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos
de apoio no percurso da prova, sob pena de desclassificação do biker
acompanhado.
- Será desqualificado qualquer atleta que praticar atos desleais como
agressões físicas a outros participantes ou colaboradores desta organização.
- O atleta que for flagrado jogando lixo em qualquer parte do percurso será
banido de qualquer evento realizado pela Ecomountain Sports.
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REALIZAÇÃO:


