CAMPEONATO BRASILEIRO DE MTB XCM 2022
REGULAMENTO
O Campeonato Brasileiro de MTB XCM 2022 será realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2022
na cidade de Castro Alves – BA.

INSCRIÇÕES
Lote 1 – R$ 180,00 + taxas (Cento e oitenta reais + taxas) – 01/06/2022 À 30/06/2022
Lote 2 – R$ 220,00 + taxas (Duzentos e vinte reais + taxas) – 01/07/2022 À 31/07/2022
Lote 3 – R$ 260,00 + taxas (Duzentos e sessenta reais + taxas) 01/08/2022 À 10/08/2022
Os atletas devem obrigatoriamente está regularizado com a federação de seu estado, caso não
esteja filiado procure sua Federação para regularização de seu cadastro.

KITS
No ato de sua inscrição o atleta terá direito;
- Camisa de Ciclismo alusiva ao evento – KINGS
- Par de meia alusiva ao evento
- Skeezy alusivo ao evento
- Sacochila
- Placa com chip
- Medalha de participação
- Seguro Atleta

RETIRADA DO KIT
O KIT deverá ser retirado nos dias e horários programados na programação do evento.
Não será permitido a troca de tamanho da camisa.
Proibido qualquer tipo de alteração ou corte na placa do atleta.
Somente o atleta poderá retirar sua placa com chip, uma pulseira de controle será colocada no
seu pulso que deve ser mostrada ao fiscal na entrada do seu bolsão.
O kit poderá ser retirado por terceiros, mediante autorização com cópia do RG do atleta
anexo.

LARGADA
A largada para o evento oficial será ás 08:00hs do dia 14 de agosto de 2022 na Praça da
Liberdade.
A ordem de largada será a seguinte;
Elite Masculino
Elite Feminina

Sub 30
Master A1
Master A2
Feminino Master A
Master B1
Master B2
Feminino Master B
Master C1
Master C2
Feminino Master C
Master D1
Master D2
Largada a cada 2 (Dois) minutos de uma categoria para outra
A largada para o evento não oficial categorias não filiados será no dia 13 de agosto de 2022 ás
13:00HS, com a seguinte ordem;
JUNIOR
SPORT A MASCULINO – 19 Á 29 ANOS
SPORT B MASCULINO – 30 Á 39 ANOS
SPORT C MASCULINO – 40 Á 44 ANOS
SPORT D MASCULINO – 50 ANOS ACIMA
SPORT FEMININO – LIVRE
MAMUTE – 100 KG+

CATEGORIAS OFICIAIS CBC
Masculino
- ELITE: 19 Á 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC.EM 2003 E ANOS ANTERIORES)
- SUB 30: 19 Á 29 ANOS (NASC. EM 2003 Á 1993)
- MASTER A1: 30 Á 34 ANOS (NASC. EM 1992 Á 1988)
- MASTER A2: 35 Á 39 ANOS (NASC. EM 1987 Á 1983)
- MASTER B1: 40 Á 44 ANOS (NASC. EM 1982 Á 1978)
- MASTER B2: 45 Á 49 ANOS (NASC. EM 1977 Á 1973)
- MASTER C1: 50 Á 54 ANOS (NASC. EM 1972 Á 1968)
- MASTER C2: 55 Á 59 ANOS (NASC. EM 1967 Á 1963)
- MASTER D1: 60 Á 64 ANOS (NASC. EM 1962 Á 1958)
- MASTER D2: 65 ANOS ACIMA (NASC. EM 1957 E ANOS ANTERIORES)
Feminino
ELITE: 19 Á 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 2003 E ANOS ANTERIORES)
MASTER A: 30 Á 39 ANOS (NASC. EM A992 Á 1983)
MASTER B: 40 Á 49 ANOS (NASC. EM 1982 Á 1973)
MASTER C: 50 ANOS ACIMA (NASC. EM 1972 E ANOS ANTERIORES)

CATEGORIAS NÃO OFICIAS
JUNIOR: 17 Á 18 ANOS (NASC. EM 2005 Á 2004)
SPORT A MASCULINO: 18 Á 29 ANOS
SPORT B MASCULINO: 30 Á 39 ANOS
SPORT C MASCULINO: 40 Á 49 ANOS
SPORT D MASCULINO: ACIMA DE 50 ANOS
SPORT FEMININO: LIVRE
MAMUTE – 100 KG+
CATEGORIAS NÃO OFICIAIS SEM DIREITO A TITULO NACIONAL
COMPETIÇÃO NÃO OFICIAL: DIA 13/08/2022 ÁS 08:00HS

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
DIA 12/08/2022 (SEXTA FEIRA)
RETIRADA DE KITS – 15:00 ÁS 19:00HS
LOCAL: PRAÇA DA LIBERDADE – EM FRENTE A PREFEITURA

DIA 13/08/2022 (SABÁDO)
LARGADA CATEGORIAS NÃO OFICIAIS – 08:00HS
RETIRADA DE KITS – 10:00 ÁS 20:00HS
CONGRESSO TÉCNICO – 19:00HS
PRAÇA DA LIBERDADE – EM FRENTE A PREFEITURA

DIA 14/08/2022 (DOMINGO)
RETIRADA DE KITS – 06:00 ÁS 7:20HS
ALINHAMENTO BOLSÕES – 7:30HS
LARGADA – 08:00HS
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO – 14:00HS
PRAÇA DA LIBERDADE – EM FRENTE A PREFEITURA

PREMIAÇÃO:
Camisa personalizada de Campeão Nacional para o 1º lugar
Medalhas Personalizadas 1º ao 3º lugar (CBC)
Troféus do 1º ao 5º lugar
Medalha de participação para todos os atletas inscritos

PONTOS DE HIDRATAÇÃO E APOIO MECÂNICO
PH 1 – KM 23 – HIDRAÇÃO E AMBULÂNCIA
PH 2 – KM 37,3 – HIDRATAÇÃO E AMBULÂNCIA
PH 3 – KM 50,6 – HIDRATAÇÃO, AMBULÂNCIA E SUPORTE NEUTRO

PH 4 – KM 66 – HIDRATAÇÃO, AMBULÂNCIA
PH 5 – KM – HIDRATAÇÃO E AMBULÂNCIA
ÁREA FIT ZONE – 37,3 Bom Jardim
ÁREA FIT ZONE – 50,6 Fazenda Onezio
TELEFONES ÚTEIS EM CASTRO ALVES
SAMU – 192
CORPO DE BOMBEIROS – 193
POLICIA MILITAR – 190
HOSPITAL DE CASTRO ALVES – 75 3522-1410
SECRETARIA DE ESPORTES – 75 3522-3802

PERCURSO
O Percurso do evento oficial tem 79 km com 2.937 de ganho de elevação, a prova se desenrola
por estradas, trilhas abertas, single track, para isso o atleta deve transitar pelo lado direito da
pista na sua mão de direção respeitando as leis de trânsito, atenção aos cruzamentos e
atenção as informações dos fiscais.
Em caso de chuva o percurso poderá sofrer alterações.
O percurso para os atletas não filiados tem 40 km com ganho de elevação de 1445
Todas as largadas serão da Praça da Liberdade em frente a Prefeitura.

CONGRESSO TÉCNICO
O Congresso Técnico do evento acontecerá no dia 13 de agosto às 19:00hs na Praça da
Liberdade apenas para o evento oficial.
O evento não oficial apenas um Brift Técnico antes da largada.

UNIFORME
A camisa de Campeão Nacional de XCM estará em disputa sendo assim nenhum atleta poderá
utilizar no dia do evento.
Fica proibido a utilização de camisa de Seleções Nacionais.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
É estritamente proibido jogar lixo na trilha, pontos de hidratação serão disponibilizados com
áreas de descarte, qualquer tipo de lixo deve ser descartado nesta área, os atletas devem
manter consigo suas embalagens vazias e descarta-los nestes pontos.
Das

DIREITO DE IMAGEM
O evento será registrado em vídeos e fotos pela organização do evento, e seus parceiros
oficiais, o participante que tiver alguma restrição quanto ao uso de sua imagem deverá
notificar por escrito a organização do evento no ato de sua inscrição no evento, caso contrário,

estará autorizando automaticamente a sua utilização de forma inteiramente gratuita e sem
qualquer tipo de cobrança, sem limitação de tempo ou de número de vezes.

SEGURO ATLETA
A organização do evento disponibilizará um seguro individual para cada atleta no dia do
evento, para acionar e receber o seguro o atleta deverá seguir os passos solicitados pela
seguradora, valores previstos na Apólice.
O seguro é individual e somente o atleta inscrito estará assegurado.

DISPOSIÇÕES GERAIS
O regulamento e a programação do evento podem sofrer alterações.
Qualquer modificação será informada no Congresso Técnico, ou antes de cada largada.
O atleta, ao realizar sua inscrição, declara aceitar as condições apresentadas neste
regulamento.
Só será permitido a participação nas categorias oficiais apenas os atletas filiados junto a CBC e
Federações Estaduais.
Não serão aceitas inscrições fora do prazo informado para inscrições.
A apresentação de um documento com foto para realizar a retirada do seu kit será obrigatório.
O atleta somente poderá entrar na trilha, tanto para treinos, como para a competição
portando sua placa de identificação.
A placa de identificação não poderá sofrer qualquer tipo de modificação, ser cortada ou
danificada.
O atleta que sair do percurso durante a prova por qualquer motivo deve retornar para o
percurso do mesmo ponto de onde saiu.
O abastecimento e apoio Técnico só serão permitidos nas zonas designadas para este fim.
Trocas de óculos devem acontecer nos pontos de apoio técnico.
É proibido a utilização de Pernitos.
O contato entre apoiador e atleta será permitido somente nas zonas de abastecimento e ou
apoio técnico.
Não é permitido jogar água no atleta ou na bicicleta.
O apoiador não deve correr durante toda a zona de abastecimento ao lado do atleta para dar
abastecimento, o apoio deve ser passado de mão em mão.
Não é permitido a troca de bicicleta.
É proibido a utilização de câmera de fotos e vídeos bem como fone de ouvido.
Em caso de RECURSO o atleta ou dirigente deve fazer por escrito e junto com o pagamento de
R$ 200,00 (Duzentos reais), caso seja procedente o recurso o valor será devolvido.
Recursos até 30 minutos de divulgado o resultado pela organização do evento.
A decisão dos comissários é irrevogável, não passível de recurso.
É de responsabilidade do atleta ter um convênio médico para assistência/cobertura financeira
em caso de acidente, um seguro será disponibilizado para o atleta na competição.

As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e
encaminhamento até o hospital mais próximo, todas as despesas correrão por conta do
acidentado.

DECLARAÇÃO
Ao participar da competição no ato da inscrição o atleta declara que está de acordo nos
termos abaixo;
1. Declaro para os devidos fins que estou ciente e de acordo com o regulamento desta
competição e isento os organizadores, patrocinadores, sede do evento, de todas e
quaisquer consequência que possam advir de minha participação neste evento, furtos,
roubos, e danos de equipamentos ou por qualquer traumatismo, lesões, invalidez ou
morte, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização, declaro também que nunca fui
impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos.
2. Em caso de emergência, autorizo qualquer pessoa qualificada a administrar
tratamento necessário, médico e ou cirúrgico, inclusive a administração de sangue e
derivados sanguíneos, autorizo que as informações relativas ao meu estado de saúde
sejam dadas pelo médico responsável para o Diretor da Prova bem como para o meu
médico, parentes ou responsáveis.
3. Declaro que sou o responsável pela guarda do meu equipamento que inclui Bicicleta,
capacete, luvas, óculos e sapatilha e isento de qualquer responsabilidade a
organização do evento.
O evento será regido por este regulamento, casos omissos, seguirão o regulamento CBC/UCI
nesta ordem.
Realização do evento:
Federação Baiana de Ciclismo
Confederação Brasileira de Ciclismo
Prefeitura Municipal de Castro Alves
Árbitro responsável: Denildo José Gomes
Contato: Fbciclismo@hotmail.com

