
                                                              

 

 

 

IX GP Loanda  de Mountain bike XCM 2022  

 O Municipio de Loanda ,  atráves do Prefeito José Maria Pereira Fernandes e do Secretário de Esportes Fábio 
Henrique de Oliveira, através da Associação Loandense de Ciclismo,  com a organização  da Mrsantos&obino 
e Assessoria Esportiva Marcio Santos convidam a todos os atletas a estar prestigiando a 9º edição do GP 
Loanda de  Mountain bike. Venha escrever sua história conosco ! 

É  uma prova válida pelo Ranking Brasileiro /Estadual de Mountain Bike e Noroeste 10º edição  (classe,XCM 
2 ) nas categorias PRO Elite Masculino ,  Master A1, A2 , B1 , B2 , Sub-30, C1, C2  sendo Elite Open Feminino 
Master + 60 anos não sendo valido mas necessário estar filiados em suas respectivas categorias para poder 
participar nas categorias Pro. 

A participação pode ser individual ou por equipes. Mesmo que o atleta não vá participar de todas as etapas, 
ele pode participar de uma única etapa. Para que seus pontos sejam computados no ranking nacional nas 
categorias acima mencionadas , deve fazer sua filiação  junto a federação do seu estado no caso dos atletas 
do Paraná contato da Federação é  Celular: (41) 99661.1460 ou email contato@fpc.esp.br. 

Nas categorias Sport e Light não a necessidade de filiação, pois são categorias promocionais. Obs: atletas 
juvenis, e juniores, que não podem largar nas categorias Pro em função da idade, poderão largar na Sport 
ou Light. 

. 

PROGRAMAÇÃO  

Sexta Feira 5 Agosto/ Sabado 6 Agosto em Maringá  retirada Numeral para atletas de Maringá Farmácia 

Similia Av. XV de Novembro 883,  horario commercial.  

Sábado - 6 Agosto em Loanda   Das 17 a 18 hrs em local a definir.  

As 19:00 horas – Congresso técnico – Será realizado online no Instagram do @ranking_noroeste  

Domingo 7   Agosto  :  

A concentração no domingo: Local: Praça da Republica, Centro de Loanda.   

 A concentração no domingo: Das 6:30 as 7:30   retirada do kit no local para atletas de outros municipios..   

Largadas-  IX  GP Loanda    de Mountain bike 

8:00 Categorias Pro (Federados) 

 As largadas acontecerão da seguinte forma, sem deslocamento -  8:00 Elite Masculino, 8:01 Master A1, 
A2 , Sub-30,  

8:02 Master B1,B2, 8:03 C1/C2 e Master D Open, 8:05 Elite Feminino Open.  

 

8:15 hrs - Categorias Sport Largada sem deslocamento  

1 Bloco 8:10 
  

(Sub 22, sub30,sub17) 8:11 (sub35/ sub40 ) 3 – bloco 8:12 
(sub45,sub50) , 4 Bloco 8:13 sub55/Sub60, veterano) .  

8:14  Feminino 5 bloco 
largam juntas (Todas as 
categorias) .  

8:50 hrs - Categorias Light – Largada sem deslocamento  

http://www.cbc.esp.br/default/calendarios.php?m=mtb
mailto:contato@fpc.esp.br


8:20 -  1 Bloco (Light 15/17 , 
18/22, 23/29 anos)  

2 bloco 8:21 - 30/34 anos/35/39)  3 bloco -  (40/44, 45/49) /   4º  Bloco 
8:22 + 50 Anos e Infanto Masculino  /   
5º bloco + 8:23 Feminino todas !    

 Premiação da etapa  início logo após o fechamento dos 5 primeiros colocados de cada categoria . 

Previsão inicio as 10:00 hrs.  

INSCRIÇÕES  

As inscrições no valor de R$ 100,00 reais 1º lote até o dia 29  Julho   (Sexta para pagamento por boleto, Pix,  

ou cartão) , + taxa comodidade cobrada pelo site da empresa contratada após essa data , até a data de 2  

Agosto  , o valor sobe para R$ 115,00 reais ( somente Pix ou Cartão) + taxa da empresa responsável pelas  

inscrições.  

Obs: Teremos opcional de venda de camisa ciclismo  do Campeonato 80 reais , sendo modelo Slim 

(justo), somente no tamanho M  

 

 

Lembrando que atleta que competiu num percurso maior não poderá se inscrever nessa etapa num percurso 
menor sob pena de desclassificação. 

 * Não serão aceitas inscrições fora do site ! 

 Verificar lista de inscrito ,  na quinta feira  4 Agosto , havendo algum erro ou alteração a fazer,  entrar em 
contato com a organização e não com site da inscrição,  através do email: marcioxc@hotmail.com   

  KIT DO ATLETA 

O atleta inscrito na prova  terá como beneficio: 

* Kit Atleta ( Numeral com chip para a competição); 

* Seguro na prova em caso de acidentes, mediante o preenchimento correto da ficha de inscrição; 

* Medalha de participação para todos que terminarem; 

* Fruta na chegada, hidratação Agua  e suco; 

*  Carro de apoio , batedores com moto e Ambulância. 

mailto:marcioxc@hotmail.com


* Fotos  do evento, fotógrafos do site www.disposicao.com.br 

* Cobertura locução na chegada com Peterson e teremos cobertura com moto ao vivo Sport e final das 
categorias Pro com locutor Amarildo AGP.  

* Apoio durante o percurso com pontos de água, cortesia oferecido pela organização.  Lembrando que o 
atleta é responsável por  levar toda água  e alimento que ele acha que será necessário  para percorrer o 
trajeto .  

Obs: A organização do evento pode alterar as distâncias de prova , dentro dos limites estabelecidos no 

regulamento do campeonato, mesmo antes da largada, por questões climáticas ou outros fatores que 

poderão colocar em risco a segurança dos atletas. Sendo sempre comunicada a distancia no  momento da 

largada. 

Hotéis / Alojamento 

Hotel Nápoli 

Av. Brasil, 1895, Loanda - PR, 87900-000•(44) 3425-5681 

HORLANDUS ECO HOTEL 

Av. Rio de Janeiro, 376 - CENTRO, Loanda - PR, 87900-000•(44) 3425-2888 

Hotel Esplanada 

R. Eugênio Mela, 323 - Centro, Loanda - PR, 87900-000•(44) 3425-1101 

Alojamento -  estamos verificando disponibilidade junto ao município 

 

DESCONTOS PARA INSCRIÇÕES DE EQUIPES :  

Como teremos os campeonatos Pro , Sport e Light Separados para incentivo na formação de equipes, 
estamos dando os seguintes descontos. 

Equipe inscritas com (30 atletas) independente  da distância  tem 12% de desconto por cada atleta inscrito. 

Equipes inscritas (20 atletas) independente  da distância  tem 8% desconto na inscrição de cada atleta. 

Equipe inscrita com  (10 atletas)  independente  da distância   tem 4% de desconto. 

Obs: Esses descontos somente serão proporcionados nas outras etapas caso, a equipe esteja completa, 
deverá ter um dirigente e fazer o cadastro no site ticket agora, como inscrição de grupo onde será gerado 
um único boleto para pagamento das inscrições de todos sendo o mesmo o responsável , o desconto é sobre 
o valor da inscrição e não sobre a taxa do site ; 

 * Não serão aceitas inscrições fora do site ! 

 Verificar lista de inscrito ,  na quinta feira  4 Agosto , havendo algum erro ou alteração a fazer,  entrar em 
contato com a organização e não com site da inscrição,  através do email: marcioxc@hotmail.com ou pelo 
watzap 44-99747-8119 

Problema com inscrição no fone da empresa  responsável Ticket Agora : (11) 3588-03-26  
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Categorias - Pro 61/70  - Mapa do Trajeto e altimetria em Breve;  

1 – ELITE: 19 anos acima - Nascidos abaixo de 2001 
2- ELITE Feminino Open (somente federadas nas suas respectivas categorias) : 19 ACIMA – Nascidas abaixo 
de 2001 
3 – SUB-30: 23 A 29 ANOS - Nascidos 1993 a 1999 
4 – MASTER A1 – 30 A 34 ANOS - Nascidos - 1988 a 1992 
5- MASTER A2 – 35 A 39 ANOS - Nascidos - 1983 a 1987 
6 – MASTER B1 – 40 A 44 ANOS - Nascidos 1978 a 1982 
7- MASTER B2 – 45 A 49 ANOS Nascidos – 1973 a 1977 
8 – MASTER C1 – 50 a 54 ANOS - Nascidos – 1968 a 1972 
9- MASTER C2 – 55 a 59 anos - Nascidos – 1967 a 1963  
10- Master D open  ( somente federados na suas respectiva categorias)  – nascidos abaixo de 1962  + 60 anos 
 

Categorias Sport  35 a 45   km , mapa do trajeto a e altimetria em Breve.  

11 - Sub 17: 15 a 17 anos - Nascidos - 2005 a 2007 
12 - Sub 22: 18 a 22 anos - Nascidos - 2000 a 2004 
13- Sub-30 : 23 a 29 anos - Nascidos – 1993 a 1999 
14-SUB 35: 30 a 34 anos - Nascidos - 1988 a 1992 
15-SUB 40: 35 a 39 anos - Nascidos - 1983 a 1987 
16-SUB 45: 40 A 44 anos – Nascidos 1978 a 1982 
17-SUB 50: 45 a 49 anos - Nascidos – 1973 a 1977 
18-SUB 55: 50 a 54 anos - Nascidos – 1968 a 1972 
19 – Sub 60 : 55 a 59 anos - nascidos 1967 a 1963  
20 - Veterano : 60 anos acima - Nascidos - 1962 abaixo 
21 – Feminino Sport sub-30 - 15 a 29 anos – Nascidas – 2007  a 1993 
22– Feminino Sport Sub-40 – 30 a 39 anos - Nascidas – 1983  a 1992 
23- Feminino Sport +  40 anos – Nascidas – abaixo 1982 
 
Categorias Ligtht  15 a  25  km mapa do trajeto a e altimetria em Breve.  

24- Feminino - Light 15 a 29 anos – Nascidas de 1991 a 2005 
25 - Feminino - Light open Feminino + 30 anos  - Nascidas 1981 a 1990 
26 – Light : 12 a 14 anos – 2010 a 2008 
27- Light : 15 a 17 anos - Nascidos - 2005 a 2007 
28 - Light : 18 a 22 anos - Nascidos - 2000 a 2004 
29- Light : 23 a 29 anos - Nascidos - 1993 a 1999 
30- Light: 30 a 34 anos Nascidos - 1988 a 1992 
31- Light: 35 a 39 anos Nascidos - 1983 a 1987 
32- Light : 40 A 44 anos - Nascidos 1978 a 1982 
33- Light: 45 a 49 anos - Nascidos – 1973 a 1977 
34 - Light: + 50 anos – 1972 abaixo  
 

Premiação na etapa Loanda    : Serão premiados os 5 primeiros colocados de cada categoria com 
medalhões personalizados, e para todos os que concluírem a prova receberá medalha de participação, os 
campeões da etapa receberão brindes nas categorias Litgh e Sport .  

E Camisa de líder do Campeonato , conferir as regras no regulamento do Campeonato. 

Campeões da etapa receberão brindes nas categorias Litgh e Sport . E Camisa de líder do Campeonato , 
conferir as regras no regulamento do Campeonato. Premiação em dinheiro nas categorias Pro Federados 
Percurso Ranking Nacional : 



Pro Elite Masculino : 1o R$1.000,00 , 2o R$ 600,00 , 3o R$ 400,00 , 4o R$ 200,00 , 5o 150,00 

Pro Elite Feminino open : 1o R$1.000,00 , 2o R$ 600,00 , 3o R$ 400,00 , 4o R$ 200,00 , 5o 150,00 

Premiação Dinheiro Geral das 3 categorias (5 melhores)  : Pro A1,A2 , Sub-30 

1o 250,00 2o 150,00, 3o 100,00 , 4o 100,00 5o 100,00 

Premiação em dinheiro Geral das 2 Categorias Pro B1/ B2 ( 3 melhores) : 

1o 200,00 , 2o 150,00, 3o 100,00 

Premiação em dinheiro Geral das categorias C1/C2/D (3 melhores): 

1o 200,00 2o 150,00 , 3o 100,00 

Valor total: R$ 6.300,00 Reais 

OBS: Duvidas, favor consultar regulamento do Campeonato no site: clicando aqui  

 

https://drive.google.com/file/d/1CFl5XTL7LzWyd3OhdChHSG_eCiZZwUuE/view?usp=sharing
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