REGULAMENTO 2022
Artigo 1º - Das Categorias
- Para cálculo da categoria levar em conta a idade completa em
31/12/2022. Circuitos Pró em torno de 50 km / Circuito Sport em torno de 35 km
CATEGORIAS PRÓ
01 - Elite Masculina - 18 a 59 anos
02 - Elite Feminina - 18 a 59 anos
03 - Junior - 17 a 18 anos
04 - Sub 23 - 19 a 22 anos
05 - Sub 30 - 23 a 29 anos
06 - Sub 35 - 30 a 34 anos
07 - Sub 40 - 35 a 39 anos
08 - Sub 45 - 40 a 44 anos
09 - Sub 50 - 45 a 49 anos
10 - Sub 55 - 50 a 54 anos
11 - Sub 60 - 55 a 59 anos
12 - Dupla masculina - 17 a 80 anos
*23 - E - Bike - (Mista) - 15 a 80 anos
*A partir da 2º etapa, a categoria E-bike, percorrerá o circuito pró

CATEGORIAS SPORT
13 - Juvenil - 12 a 16 anos
14 - Sub 25 - 17 a 24 anos
15 - Sub 35 - 25 a 34 anos
16 - Sub 45 - 35 a 44 anos
17 - Sub 55 - 45 a 54 anos
18 - Sub 60 - 55 a 59 anos
19 - Sub 65 - 60 a 64 anos - 50% do valor da inscrição
20 - Over 65 - 65 a 80 anos - 50% do valor da inscrição
21 - Feminina - 12 a 59 anos
22 - Dupla mista - 13 a 80 anos

24 - Super Força - 15 a 80 anos - Acima de 100kg - *Haverá pesagem / etapa
25 - Especial PCD - 16 a 80 anos
Artigo 2º - Da segurança do atleta
I - Obrigatório uso de capacete e luva durante a prova. Haverá uma vistoria
técnica da bike no grid de largada. Em caso de acidente permanecer no local
para atendimento. No formato trip trail o circuito será aberto ao trânsito de
veículos, cuidado e transitar pela direita.
Artigo 3º - Dos direitos e deveres do atleta
I - O atleta tem direito de usar propagandas de patrocinadores exceto no kit
numérico;
II - O atleta tem direito de garantir seus direitos, entrando com recurso por
escrito e taxa de R$ 100,00. Caso o julgamento favorável a taxa será
devolvida. O atleta não presente ao pódio perderá o direito à premiação;
III - Ao realizar sua inscrição, o atleta inscrito sede direitos de imagem para a
Copa ALIGA MTB.
Artigo 4º - Horários, formato da competição, apoio e Lacres
I - As provas serão no formato Trip Trail podendo ter de uma a três voltas,
sendo circuitos de 50 a 60 km para as categorias PRO e não superior a 40 km
para as categorias SPORT;
II - Não é permitida a troca de bicicleta e apoio técnico se fará na área de apoio
definida pela organização. Água e alimentação serão por conta do atleta
podendo a organização oferecer pontos água ao longo do circuito;
III - O atleta deverá se apresentar para vistoria técnica e lacre de sua mountain
bike até 30 minutos da largada. Após o término cronometrado da prova o atleta
deverá, apresentar-se aos comissários de conferência no local da largada para
validar sua chegada. A organização poderá antecipar ou retardar a largada
com aviso prévio de 30min;
IV - Atenção para os Lacres de circuito. A falta de 01 Lacre na conferência final
terá como penalidade o débito de 30 minutos do tempo de prova;
V - FIQUEM ATENTOS - Além dos Lacres de circuito haverá Postos de
controle numérico;
VI- A organização determinará um tempo limite de prova válido para a
cronometragem oficial de acordo com as condições climáticas e circuito.
Artigo 5º - Das inscrições e identificações numéricas

I - As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no
site: www.inscricoesonline.com
Lote 01 - R$ 80,00 por atleta categorias Sport e Pro
R$ 40,00 por atleta Acima de 60 anos
Lote 02 - R$ 90,00 por atleta categorias Sport e Pro
R$ 45,00 por atleta Acima de 60 anos
Lote 03 - R$ 100,00 por atleta categorias Sport e Pro
R$ 50,00 por atleta Acima de 60 anos e Turismo
II - A alteração de categorias para participar do evento ou cancelamento por
motivos médicos deverão ser solicitados no Fale Conosco do site até a quarta
feira que antecede o evento.
III - O atleta deverá portar o Kit numérico durante todo o percurso e durante
todas as etapas do torneio. A perda do Kit terá uma taxa de R$ 10,00 para
reposição;
IV - Na retirada do Kit e assinatura da súmula de prova, apresentar originais da
identidade.
Artigo 6º - Das equipes e pontuações
I - Cada equipe poderá contar com no mínimo 01 (um) e no máximo 10 (dez)
atletas. A equipe é única, não havendo a possibilidade de Equipe A e B.
Atenção para essa regra: A equipe poderá ser cadastrada com no máximo 25
caracteres da seguinte forma: Multibike Ribeirão Preto ou Multibike Team
Ribeirão. A organização não fará correções em inscrições realizadas com o
nome errado da equipe. Sugerimos que o responsável pela equipe faça todas
as inscrições para que não haja erros.
II - Será permitida a troca de equipes bem como a substituição de atletas em
equipes com atletas faltantes, desde que essa troca seja realizada
antecipadamente no momento da inscrição.
III – ALIGA MTB será disputado em 04 (quatro) Etapas com a
seguinte pontuação:
Categorias PRO
1º - 30 Pontos; 2º - 25, 3º - 20, 4º - 18, 5º - 16, 6º - 14, 7º - 12, 8º - 10, 9º - 8,
10º - 6, 11º - 5, 12º - 4, 13º - 3, 14º - 2, 15º - 1
Categorias SPORT

1º - 15 Pontos; 2º - 12, 3º - 10, 4º - 9, 5º - 8, 6º - 7, 7º - 6, 8º - 5, 9º - 4, 10º - 3
** Pontos Extras: somente serão atribuídos se for devidamente divulgado com
antecedência pelo site ou através de mala direta impressa.
IV - Ranking Equipes será obtido do somatório de pontos dos atletas das
equipes na etapa nas categorias PRO e SPORT.
VI - Empate no ranking individual ou equipes, o melhor resultado na última
etapa vale p/ desempate.

Artigo 7º - Das Premiações
Por etapa:
- Troféus do 1º ao 5º colocado por categoria;
- Todos os atletas receberão medalhas de Finish;
- Haverá uma premiação em dinheiro:
Premiação em dinheiro para as categorias Elite Masculina e Feminina:
1º - R$ 300 / 2º - R$ 200 / 3º - R$ 100
Premiação para as demais categorias PRO com o mínimo de 15 inscritos
confirmados até 48 horas do evento:
1º - R$ 150 / 2º - 100 / 3º - R$ 90
Para o ranking final:
- Troféus aos cinco primeiros colocados por categoria e as cinco primeiras
equipes colocadas no ranking.
- Camisa de Ciclista Personalizada LAMAGLIA para todos os CAMPEÕES
Artigo 8º - Das Generalidades
ALIGA MTB CUP é um evento organizado por um Grupo de organizadores de
eventos esportivos formado por Aldemir Rocha (Mutuca) e Manuel Silveira com
objetivo fomentar o esporte na região nordeste do estado de São Paulo.
Demais generalidades do campeonato serão definidas pela ALIGA ao longo do
torneio.

