FEDERAÇÃO SERGIPANA DE CICLISMO
CAMPEONATO SERGIPANO DE MOUNTAIN BIKE RR BIKE 2016
1ª Etapa – Rancho RR
DATA: 14/02/2016 - LARGADA AS 08H.

REGULAMENTO OFICIAL
01 - A prova:
Tipo: XCO – Cross Country.
Local: Rancho RR – Estrada da Penitenciária – 02 quilômetros após a entrada no sentido da
penitenciária.
Povoado Timbó – São Cristóvão – Sergipe

Valor de inscrição: R$50,00 até o dia 11/02/2016.
Não serão aceitas inscrições no dia da prova.
02 - Número:
Todo atleta inscrito na prova receberá um número de identificação de cor diferente das demais
categorias. O atleta que perder a placa de identificação antes da prova deverá adquirir outra
pagando uma taxa de R$ 20,00.
03 - Roteiro da Prova:
O roteiro passará por todo rancho RR, como estradas de terra, trilhas, propriedade particulares
exigindo atenção dos atletas.
A coordenação poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por questões de
segurança ou de força maior.
04 - Inscrições:
Cada inscrição terá um número de identificação, com direito a seguro de vida, frutas, prêmios e
hidratação. Para realizar a inscrição o atleta deverá acessar o site www.bikesergipe.com.br.
Em caso de desistência, não há ressarcimento do valor da inscrição.
Obrigatória apresentação do depósito de pagamento no ato da assinatura de sumula.
05 - Percursos e Categorias:
O atleta deverá se inscrever na categoria correspondente à sua idade e Carteira CBC (se for
filiado).
As categorias largarão separadas por pelotões, conforme programação de cada etapa.
A prova terá um único percurso:
Percurso de 4 km com nível de dificuldade técnica e médio/alto nível de preparação física.
Categorias 50k:
1.1 - Elite Masculina (8 voltas);
1.2 - Elite Feminina (4 voltas);
1.3 - Sub 23 (7 voltas);
1.5 - Sub 30 (7 voltas);
1.6 - Máster A (7 voltas);
1.7 - Máster B (7 voltas);
1.8 – Máster C (5 voltas);
1.9- Turismo A (5 voltas);
1.10 – Turismo B (4 voltas);
1.11 – 100+ - Atletas acima de 100kg (5 voltas).
Ordem de Largada:

1ª Bateria:
Máster C - 5 voltas
Turismo A - 5 voltas
100+ - 5 voltas
Turismo B - 4 voltas
Feminina - 4 voltas
2ª Bateria:
Elite Masculina - 8 voltas
Máster A - 7 voltas
Máster B - 7 voltas
Sub 23 - 7 voltas
Sub 30 - 7 voltas
06 - Premiação dos Atletas:
Somente o atleta vencedor poderá subir ao pódio para receber seu troféu e premiação. Caso
ele não esteja presente, perde automaticamente o direito às mesmas.
A coordenação não entregará nenhum prêmio a terceiros. Os prêmios em dinheiro e produtos
dos patrocinadores serão entregues durante a cerimônia de premiação.
07- Vistorias:
Na entrada do funil para o alinhamento das categorias, será realizada a vistoria dos atletas
para confirmação dos números do atleta. O atleta que não estiver com o número devidamente
instalado será impedido de alinhar para a largada até fazer a devida regularização com a
organização da prova.
08- Alimentação e apoio:
O apoio das equipes a seus atletas poderá ser realizado apenas nas áreas indicadas pela FSC.
Essa informação será dada durante o evento. Atletas que receberem apoio fora dessas áreas
serão advertidos e, em caso de reincidência, automaticamente desclassificados.
09 - Segurança:
Nos trechos mais perigosos do percurso serão instaladas placas de sinalização e fiscais,
indicando para a diminuição da velocidade e cuidado com o terreno. O atleta deverá atender as
sinalizações durante toda a prova e respeitar os avisos dos fiscais.
Em caso de o atleta desrespeitar as orientações, colocando em risco sua integridade física e a
de outros competidores, a coordenação poderá penalizá-lo com a desclassificação ou outras
medidas cabíveis.
Atletas que perderem seu número durante a competição serão automaticamente
desclassificados da etapa.
Pessoas que não estiverem oficialmente inscritas no evento não terão direito a nenhum
benefício da estrutura oferecida pela FSC (hidratação, socorro médico e outros serviços).
Caso causem qualquer transtorno durante a prova ou coloquem em risco a vida dos
competidores, a FSC tomará as medidas jurídicas cabíveis.
10 - Equipamentos:
Serão aceitas para competição bicicletas aro 26, 27,5 e 29 tipo MTB. Uso obrigatório de
capacete e luvas. Não será permitida a troca de bicicleta durante a prova.
11 - Cancelamento da prova:
Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, condições
meteorológicas, etc), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização que
não seja a devolução da taxa de inscrição.
12 - Responsabilidades:
O competidor inscrito assinará eletronicamente um termo de responsabilidade por livre e
espontânea vontade e que leu e está de acordo com o regulamento. Está ciente de que
competição de Mountain Bike é um esporte de risco. Atesta que está clinicamente em
condições e devidamente treinado. Concorda em observar qualquer decisão oficial da corrida

relativa à possibilidade de terminá-la seguramente. Assim, participando, aceita a inscrição e
isenta os organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou
sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades por qualquer fato. Concede
permissão à organização, para que utilize sua imagem em fotos, filmes, gravações, etc. para
divulgação promocional do evento.
13 - Regras Gerais e Punições:
O atleta poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela FSC caso:
- Seja flagrado jogando lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas;
- Receba qualquer ajuda fora da área de apoio delimitada pela coordenação;
- Passe informações incorretas/falsas no preenchimento da inscrição;
- Complete a prova sem o número de identificação;
- Realize manobras ou atitudes desleais contra outros ciclistas;
- Troque de bicicleta;
- Corte caminho ou não passe por caminho demarcado pela FSC;
- Pegue carona durante a prova;
- Tumultue o trabalho da organização antes, durante ou após a prova e na apuração dos
resultados;
- Desrespeite qualquer membro da organização;
- Caso a FSC constate que um competidor utilizou medicamentos classificados pela
Confederação Brasileira de Ciclismo como doping, ou qualquer droga/medicamento que
coloque em risco a sua saúde, automaticamente será banido de qualquer competição
organizada pela FSC;
- Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da prova.
ATENÇÃO: Não será aceita a participação de atletas usando a inscrição de terceiros
14 – Outras Considerações
A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados sob a
responsabilidade dos fiscais ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento.
A FSC se dá ao direito de rejeitar e cancelar inscrições de atletas que tenham demonstrado
falta de ética e respeito ao próximo dentro ou fora da prova.
15 - Questões Médicas e de Atendimento:
É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e cobertura
financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização que trabalham no evento
prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital
mais próximo. Todas as despesas médico-hospitalares correrão por conta do atleta acidentado.
16 - Chegada:
A chegada oficial será na entrada no pórtico, mesmo local da largada.
17 - Termo de responsabilidade:
Todos os participantes ao se inscreverem através do site www.bikesergipe.com.br estarão
automaticamente concordando com todas as regras acima.
18 - Seguro:
Todos os participantes estarão cobertos por seguro de vida durante a competição.

19 – MAPA DO LOCAL DA PROVA:
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