
 
 

 

 

REGULAMENTO 

FURNAS MTB RACE 

Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da União Ciclística Internacional 

- UCI, Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC e da Federação Mineira de Ciclismo - 

FMC e o que dispuser este regulamento particular. Para mais detalhes, veja os 

regulamentos nestas entidades. 

Data: 

Furnas MTB Race - Data: 19/06/2021 

*A prova é válida para a terceira etapa do Circuito Pedal Mineiro 2022 

 

1. A prova 

A Prova será disputada no sistema ponto a ponto (XCP), percurso aproximado de 50km 

para o percurso PRO e aproximadamente 30km para o percurso da SPORT. O 

alinhamento dentro de cada bateria será aleatório. 

Haverá também PASSEIO com distância aproximada de 20 km.  

 

2.Roteiro. 

O roteiro de prova passa por todo o tipo de via, como estradas de terra, trilhas naturais, 

propriedades particulares e estradas pavimentadas, prevalecendo as leis de trânsito 

quando em vias públicas. Exigindo total atenção dos atletas, tendo em vista que nos 

estradões o trânsito não estará fechado. 

A organização da prova tem o direito de alterar o percurso da prova a qualquer tempo 

e conforme decisão do comissário da FMC, sem aviso prévio, por questões de segurança. 

 

3. Equipamentos. 

É obrigatório o uso de bicicletas tipo MTB, capacete afivelado. Atletas que 

desobedecerem a essa recomendação serão desclassificados e impedidos de efetuar a 

largada. 

A organização não se responsabiliza por danos materiais que venha ocorrer por 

acidentes, mau uso ou roubo. 

3.1. Do piloto: É obrigatório o uso de capacete e demais equipamentos de proteção 

inerentes à prática do Mountain Bike. E em caso de acidente permanecer no local para 

atendimento. 



 
 

 

 

3.2. Da bike: A responsabilidade pela guarda e manutenção da bike será de 

responsabilidade do atleta, assim como o uso adequado e responsável da mesma 

durante a prova. 

Indica-se levar ferramentas, câmaras de ar, bomba e reservatórios para água 

 

4. Placas Numéricas. 

Todo atleta que se inscrever na prova receberá numeral de identificação com chip, que 

será devolvido na chegada do atleta 

Os numerais não poderão sofrer qualquer alteração no seu tamanho e na sua forma. 

Caso o Atleta perder ou modificar a placa fisicamente, pagará uma taxa de R$100,00 

(cem reais), as placas serão recolhidas após a chegada do atleta em local específico 

indicado. (É OBRIGATÓRIO A DEVOLUÇÃO DA PLACA) 

 

5. Inscrições: www.inscricoesonline.com.br 

Cada inscrição dá direito a um kit com placa com o numeral de identificação, brindes 

dos patrocinadores. Para realizar a inscrição o atleta deverá acessar o site da prova. 

 

• NÃO HAVERÁ INSCRIÇÃO EM HIPÓTESE ALGUMA NO DIA DA PROVA. 

• AS INSCRIÇÕES SÓ SERÃO FEITAS PELA INTERNET ATÉ QUINTA-FEIRA ANTERIOR 

A DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 

 

5-1 Período e Valores das inscrições: 

As inscrições online de todas as etapas terão encerramento na quinta-feira que 

antecede o evento às 12:00 Hrs 

• FIQUE ATENTO NO SITE DO EVENTO E NA PÁGINA OFICIAL PARA AS 

MUDANÇAS DE LOTES E ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES DE CADA ETAPA. 

 

5-2 Retira da placa de numeração 

Na retirada da placa e assinatura da súmula de prova, o inscrito deverá apresentar 

originais da identidade, boleto de pagamento e termo de responsabilidade devidamente 

preenchido. 

SERÁ INFORMADO PELA ORGANIZAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS O LOCAL E 

HORÁRIO PARA RETIRADA DE KIT. 

 



 
 

 

 

5.3 INSCRIÇÕES PARA GRUPOS: 

- Haverá inscrições exclusivas com desconto de 10% para grupos acima de 10 inscritos, 

ou seja, realize a inscrição de 10 participantes e mais uma inscrição que seja gratuita 

- Somente será ativo o desconto após o cadastro de 10 atletas. 

 

6. Categorias. 

O Atleta deverá se inscrever na faixa etária correspondente à idade que terá no ano 

vigente da Prova. A Idade completa em 31/12/2022 é a data base para o cálculo de sua 

 

CATEGORIA PRO MASCULINA 

01. Elite Masculina - 19 a 59 anos (1942 a 2003) 

02. Junior - 15 a 18 anos (2004 a 2007) 

03. Sub 23 - 19 a 22 anos (2000 a 2003) 

04. Sub 30 - 23 a 29 anos (1993 a 1999) 

05. Sub 35 - 30 a 34 anos (1988 a 1992) 

06. Sub 40 - 35 a 39 anos (1983 a 1987) 

07. Sub 45 - 40 a 44 anos (1978 a 1982) 

08. Sub 50 - 45 a 49 anos (1973 a 1977) 

09. Sub 60 - 50 a 59 anos (1963 a 1972) 

10. Over 60 - 60 a 80 anos (1942 a 1962) 

11. Elite Feminina - 19 a 59 anos (1942 a 2003) 

12. Dupla Masculina - 15 a 80 anos (1942 a 2007) 

 

 

 

 



 
 

 

 

CATEGORIA SPORT MASCULINA (percurso reduzido) 

13. Sport Juvenil - 12 a 15 anos (2007 a 2010) 

14. Sport Expert - 16 a 29 anos (1993 a  2006) 

15- Sport Master A1 - 30 a 39 anos (1983 a 1992) 

16. Sport Master B1 - 40 a 49 anos (1973 a 1982) 

17. Sport Master C1 - 50 a 80 anos (1942 a 1972) 

18. Sport Peso Pesado - 15 a 80 anos (2007 a 1942) - Acima 90 Kg 

19. Sport Feminina Expert - 16 a 29 anos (1993 a 2006) 

20. Sport Feminina Master - 30 a 80 anos (1942 a 1992) 

21. Dupla Mista - 15 a 80 anos (1942 a 2007) 

22. Categoria E-Bike (mista) - 15 a 80 anos (1942 a 2007) 

 

7. Dos resultados. 

A divulgação dos resultados será anunciada somente aos cinco primeiros colocados em 

cada categoria na ocasião da premiação. 

As demais colocações, estarão disponíveis após a prova na página do evento na 

plataforma: www.inscricoesonline.com.br 

7.1 Da premiação. 

Serão premiados com Troféus os 5 primeiros colocados de cada categoria PRO E SPORT 

Todos os atletas que completarem recebem medalhas ¨finisher¨ 

7.2 Da premiação em dinheiro. 

Premiação em dinheiro para os 5 primeiros Atletas masculino, 5 primeiros atletas 

feminino da Categoria PRO. 

OBS: a premiação em dinheiro será feita após a premiação das categorias, sem a 

presença do atleta no pódio. O atleta que estiver na classificação Geral, permanecera na 

categoria que foi inscrito e não subira para uma categoria separada. 
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8. Das equipes e pontuações 

Desafio Jacuí de MTB será válido pelo Ranking do CIRCUITO PEDAL MINEIRO de 
MTB 2022. Cada equipe poderá contar com no mínimo 02 (dois) e no máximo 10 (dez) 
atletas sendo que categorias Duplas, os 2 (dois) atletas contam como 1 (um) atleta.  
 
Poderá ter mais de uma categoria dupla na equipe. A equipe é única, não havendo a 
possibilidade de Equipe A e B. 
 
Será permitido somente 01 (um) ATLETA para categoria sport masculina e 01 (um) 
ATLETA para a categoria sport feminina por equipe. 
 
Atenção para essa regra: A equipe poderá ser cadastrada com no máximo 25 (vinte e 
cinco) caracteres da seguinte forma: PEDAL MINEIRO/SUCATA SANTO EXPEDITO. 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. 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. 
A COPA PEDAL MINEIRO será disputada em 04 Etapas com a seguinte pontuação para 
as categorias PRO e SPORT. 
 
1o - 30 Pontos; 
2o - 25 Pontos 
3o - 20 Pontos 
4o - 18 Pontos 
5o - 16 Pontos 
6o - 14 Pontos 
7o - 12 Pontos 
8o - 10 Pontos 
9o - 08 Pontos 
10o - 06 Pontos 
11o - 05 Pontos 
12o - 04 Pontos 
13o - 03 Pontos 
14o - 02 Pontos 
15o - 01 Pontos 
 
Ranking por Equipes será obtido do somatório de pontos dos atletas das equipes na 
etapa. 
Empate no ranking individual ou equipes, o melhor resultado na última etapa vale p/ 
desempate 

 

 



 
 

 

 

 

9. Vistorias. 

Na entrada do funil para o alinhamento da LARGADA, será realizada a vistoria dos atletas 

para confirmação das placas com o numeral do atleta. O atleta que não estiver com a 

placa de numeral devidamente instalada exigido pela organização será impedido de 

alinhar para a largada até sua devida regularização com a organização da prova. E serão 

também verificados pela organização os equipamentos de segurança mencionados 

anteriormente no item 3 deste regulamento. 

 

09. Hidratação. 

Haverá 2 pontos de hidratação durante o percurso PRO E 1 ponto de hidratação para a 

SPORT Aproximadamente na metade do circuito além de pontos de hidratação na 

largada e chegada da prova; exclusivos para os atletas inscritos. 

 

10. Segurança. 

Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate. 

O atleta terá acesso aos números de emergência da Organização do Evento no verso da 

sua placa de identificação. 

Devido ao difícil acesso de alguns trechos do circuito, a equipe de resgate do Evento 

utilizará dos meios de transporte disponíveis, os quais possuem limitações quanto à 

velocidade e progressão. 

Nos trechos mais perigosos dos percursos a Organização deixará placas de sinalização e 

Staff indicando para a diminuição da velocidade e cuidado com o terreno. O atleta 

deverá atender às sinalizações durante toda a prova e respeitar os avisos do Staff. 

Atletas que não estiverem oficialmente inscritos no evento não terão direito a nenhuma 

estrutura oferecida pela organização (hidratação, socorro médico e outros serviços). 

Caso esses atletas causem qualquer transtorno durante a prova, ou coloquem em risco 

a vida dos competidores, a Organização tomará as medidas jurídicas cabíveis.  

O ATLETA NÃO INSCRITO (PIRATA) FICARÁ PROIBIDO DA ENTRADA EM 

ÁREASPARTICULARES. 

 

 



 
 

 

 

 

11. Cortes. 

Por motivos de segurança, e para que a organização possa dar auxílio e atendimento de 

qualidade a todos os competidores, a organização estabelecerá horários de corte, 

encerrando os trabalhos dos fiscais de acordo com a programação. Os bikers que ainda 

estiverem no percurso deverão obrigatoriamente seguir as instruções dos fiscais e/ ou 

serem conduzidos até a chegada pelos veículos da organização. 

Os atletas que se recusarem a seguir as instruções dos Staffs e horários de corte estarão 

automaticamente desobrigando a organização prestar qualquer tipo de assistência. 

O tempo limite de prova será de 3h30, após este limite a cronometragem não registrará 

mais os tempos e a prova será dada como encerrada. 

 

12. Cancelamento da prova. 

Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, 

condições meteorológicas), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de 

indenização. 

 

13. Responsabilidades. 

O competidor ao se inscrever na prova por livre e espontânea vontade atesta 

automaticamente que leu e está de acordo com o seu regulamento. 

Está ciente de que esta competição 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. 

Assume todos os riscos em participar da Copa Pedal Mineiro, inclusive os relativos a 

quedas, contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima, incluindo alto calor 

e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego. Tendo em lista está renúncia de 

direitos e conhecendo todos estes fatos já citados, aceita a inscrição e isenta os 

organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou 

sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades por qualquer fato que coloque 

fora da participação da Copa Pedal Mineiro 

Concede permissão à organização, para que utilize sua imagem em fotos, filmes, 

gravações.  para divulgação que mostre a sua participação. 



 
 

 

 

 

14. Regras e Punições. 

O Atleta poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela Organização caso: 

- Desobedeça a orientação dos staffs, cabendo desclassificação sem aviso prévio. - Após 

a vistoria NÃO SERÁ PERMITIDO a saída da bike da área de largada, salvo com 

autorização da organização. 

- Proibida a troca da bike durante a prova. 

- A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados 

sob a responsabilidade dos Staffs ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento. 

- A troca de categorias, assim como qualquer alteração na inscrição só será aceita até o 

domingo que antecede a corrida. 

- Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um 

atleta.  

- O Atleta será desclassificado caso seja flagrado jogando lixo de qualquer espécie na 

mata ou em áreas públicas. 

- Saia com a bike da área de largada após a vistoria; 

- Receba qualquer ajuda fora da área de apoio delimitada pela Organização; 

- Seja resgatado durante a prova; 

- Nas categorias duplas não será permitido o uso de reboques entre os competidores 

(cordas, 

correntes). As duplas que burlarem esta regra serão automaticamente desclassificadas. 

– Caso o atleta queira reclamar sobre o resultado da prova e se ache prejudicado com 

relação ao mesmo, deverá abrir recurso para a avaliação do caso no valor de 120,00 

reais 

 

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. A partir daí a organização não se 

responsabilizará mais pelo participante. Todas as despesas médico-hospitalares 

correrão por conta do ATLETA acidentado. 

 



 
 

 

 

 

16. Chegada 

A chegada oficial será na entrada no pórtico divulgado pela organização horas antes da 

largada 

 

17. Termo de responsabilidade 

Todos os participantes ao se inscreverem estarão automaticamente concordando com 

todas as regras acima. 

17.1 Cerimônia de Premiação 

1 - Na cerimônia de premiação o protocolo exige que o atleta deva estar com o mesmo 

uniforme que competiu (roupa de ciclista) ou com outra roupa que seja de ciclista. 

(Obrigatório). 

2 - Não será permitido sob hipótese alguma o atleta subir no pódio com camisa sem 

manga ou sem camisa, sandálias, chinelos, descalço. 

3 - Caso o atleta não esteja presente no momento da premiação, perderá a sua 

premiação e pontuação no ranking na etapa. 

4 - Não será permitida a representação (por terceiros) na cerimônia de premiação. 

5 - Somente em caso de força maior a organização irá permitir que o atleta fosse 

representado (por terceiros, porém com roupa de ciclista) para receber a sua premiação 

Att, 

Pedal Mineiro 

 


