CIRCUITO DAS MALHAS DE MTB – 2019

1º Etapa: Borda da Mata/MG, dia 10 de fevereiro de 2019(Já concluída)
2º Etapa: Ouro Fino/MG, dia 19 de maio de 2019
3º Etapa: Jacutinga/MG, dia 25 de agosto de 2019
4º Etapa: Inconfidentes/MG, dia 27 de outubro de 2019

MODALIDADES:
CICLOTURISMO: Passeio, sem cronometragem, nem premiação.
MARATONA XCM: Corrida cronometrada e com premiação.
MARATONA XCM PRO: Aproximadamente 45 Km (Com trilhas e alto nível técnico)
MARATONA XCM SPORT: Aproximadamente 30 Km (Predominância de “estradão”)

DIVISÃO DE CATEGORIAS (PRO E SPORT):
CATEGORIA DA PRO: →Feminino: Qualquer idade
→Masculino: Subdividido em: - Junior: 14 a 19 anos (2005 a 2000)
- Sub 25: 20 a 24 anos (1999 a 1995)
- Sub 30: 25 a 29 anos (1994 a 1990)
- Sub 35: 30 a 34 anos (1989 a 1985)
- Sub 40: 35 a 39 anos (1984 a 1980)
- Sub 45: 40 a 44 anos (1979 a 1975)
- Sub 50: 45 a 49 anos (1974 a 1970)
- Over 50: 50 anos em diante (antes de 1970)
CATEGORIA DA SPORT: →Feminino: Subdividido em: - Feminino “A”: Até 30 anos
- Feminino “B”: Acima de 30 anos
→Masculino: Subdividido em: - Junior: 14 a 19 anos
- Sub 25: 20 a 24 anos
- Sub 30: 25 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
- Over 50: 50 anos em diante

PERCUROS:
Os percursos estarão disponíveis no site do evento.
A organização da prova poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio.
O percurso passará por estrada, trilha, propriedade particular... (Sigam as leis de trânsito)
O fluxo de veículos não será interrompido em nenhum trecho por onde passará o evento.

INSCRIÇÕES:
As inscrições serão feitas através do site www.portaldascorridas.com.br
Todo atleta inscritos estará assegurados contra eventuais acidentes durante o evento
Em hipótese alguma será feita inscrição na hora do evento
Somente será permitida a inscrição de atletas acima de 14 anos
Atletas de 14 a 18 anos, necessitarão de autorização dos pais.
Somente os 200 primeiros inscritos no evento receberão medalha.
Para ativar a inscrição: Doar 01 kg de alimento não perecível, na retirada do kit
RETIRADA DO KIT:
No dia evento, a partir das 07:00 hrs.
Somente o atleta inscrito poderá retirar seu kit (não entregaremos kits a terceiros)
Os menores de 14 anos, deverão apresentar a autorização do pai/responsável.
LARGADA: 09:00 Hrs (pro) - 09:30 Hrs (sport e cicloturismo)
PREMIAÇÃO:
Medalha aos 300 primeiros inscritos + troféu conforme ordem de chegada
Troféu para os 05 (cinco) primeiros colocados em todas categorias (pro e sport)
Troféu aos 03 atletas que mais pontuarem ao final das 04 etapas.
Nenhum prêmio ou brinde de patrocinadores será entregue após a cerimônia.
Não será permitido subir ao pódio, sem estar vestido com uniforme completo de ciclismo.
As premiações e classificação serão divulgadas através do site do evento
Somente receberá premiação quem passar por todos os postos de controle durante o percurso.
Não haverá premiação para atleta que não estiver presente.
OBS: Reclamação sobre colocação em até 30 (trinta) minutos antes da premiação
Horário da premiação: 14:00 Horas
RECOMENDAÇÕES:
Devido ao difícil acesso de alguns trechos do percurso, o resgate utilizará dos meios de
transporte disponíveis, os quais possuem limitações quanto à velocidade e progressão.
Nos trechos mais perigosos do percurso a Organização deixará placas de sinalização e Staffs
indicando para a diminuição da velocidade e cuidado com o terreno.
É obrigatório o uso de bicicletas aro 26, 27,5 e 29 tipos MTB, capacete afivelado e óculos.
Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior, os organizadores estarão
isentos de qualquer tipo de indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição.
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.
É de responsabilidade de todos os participantes terem 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. A partir daí a organização não se
responsabilizará mais pelo mesmo.
Embora todo inscrito esteja assegurado contra eventual acidente durante o percurso, num
primeiro momento, as despesas médico-hospitalares correrão por conta do participante,
podendo acionar o seguro posteriormente.

DESCLASSIFICAÇÃO:
O Atleta poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela Organização caso:
1-Seja flagrado jogando lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas.
2-Receba qualquer ajuda/apoio que não seja da organização.
3-Passe informações incorretas / falsas no preenchimento da inscrição.
4-Complete a prova sem a placa de identificação.
5-Realize manobras ou atitudes desleais contra outros ciclistas.
6-Troque de bicicleta, ou seja, substituído por outro ciclista.
7-Corte caminho ou não passe por caminho demarcado pela Organização.
8-Pegue carona durante a prova.
9-Tumultue o trabalho da organização.
10-Desrespeite qualquer membro da organização.
11-Não estiver com a bicicleta adequada e equipamentos de segurança.
12-Utilizar qualquer droga/medicamento que coloque em risco a sua saúde
13-Demonstrar falta de ética, decoro e respeito ao próximo dentro ou fora da prova
OBS: Os casos omissos serão julgados pela organizadora da prova.
PONTUAÇÃO NO CAMPEONATO:
1º colocado: 20 pontos
2º colocado: 17 pontos
3º colocado: 15 pontos
4º colocado: 13 pontos
5º colocado: 11 pontos
6º colocado: 10 pontos
7º colocado: 09 pontos
8º colocado: 08 pontos
9º colocado: 07 pontos
10º colocado: 06 pontos
11º colocado: 05 pontos
12º colocado: 04 pontos
13º colocado: 03 pontos
14º colocado: 02 pontos
15º colocado: 01 ponto
Critério de desempate: melhor colocação na prova com maior altimetria
Bonificação extra pela participação em pelo menos 04 etapas: 10 pontos
Bonificação extra pela participação em pelo menos 02 etapas: 05 pontos
OBS: Bonificação máxima de 10 pontos

LOCAL DO EVENTO da 2º etapa: Praça do Berrante, centro de Ouro Fino/MG
Á partir das 07:00 hrs do dia 19/05/20019

