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REGULAMENTO DO 1ª  XCM DA UCP 

ORGANIZAÇÃO:  UCP – União dos Ciclistas de Parauapebas. 

 A PROVA:  O 1º XCM DA UCP será realizado no domingo dia 28 de janeiro de 2018.  

A largada da prova está prevista para as 08:00h com intervalo de 1 minuto entre 

categorias.  

Local da largada e Premiação: City Park Tênis Clube.  Localizado: na estrada de acesso 

à Colônia Paulo Fonteles, Km 0,5 - Parauapebas-PA, próximo a Estrada de acesso a 

Ferrovia.  

A entrega dos Kits para os competidores será realizada no  dia 27 de JANEIRO Na 

Praça da Biblia, localizada no morro dos ventos, apartir das 15h. Os competidores de 

outras cidades poderão pegar seus kits 1 (uma) hora antes do horário previsto para a 

largada.  

CATEGORIAS:  

ELITE MASCULINO- destinada aos praticantes do esporte sem limite de idade para 

competir . 

MASTER A - destinada aos praticantes com idade entre 35 a 39 anos.  

MASTER B - destinada aos praticantes com idade entre 40 anos em diante.  

MAMUTE -  atletas com peso a partir de 90kg e acima de 50 anos.  

ESPORTE MASCULINO – destinado ao público iniciante ao ciclismo 

ELITE FEMININO - destinada ao público feminino e sem limites de idade.  

ESPORTE FEMININO - destinada ao público feminino iniciante ao ciclismo.  

Obs.: Na falta de competidores que completem o pódio o mesmo deverão ascender à 

categoria. 
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 INSCRIÇÕES:  

As inscrições terão início no dia 04 de JANEIRO de 2018 e término no dia 27 de 

JANEIRO/18, caso seja atingido o limite máximo de 200 inscritos antes da data final 

prevista no regulamento, o mesmo se encerrará.  

O limite máximo de inscritos será de 200 atletas.  

A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar 

prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 

disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.  

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na hora 

da inscrição. Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da prova e 

responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.  

A idade mínima para inscrição de um atleta é de 14 anos, com as seguintes restrições: 

A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e 

classificação por faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano de 

2018;  

Os atletas menores de 14 anos só poderão participar do evento, obrigatoriamente com 

autorização assinada pelo pai ou um responsável legal.  

No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o (a) participante aceitar todos 

os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no 

evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE parte integrante do mesmo. 

 A inscrição no Desafio 1º XCM DA UCP,  é pessoal e intransferível, não podendo qualquer 

pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número 

de placa para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a 

sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da 

prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos.  

Ao se inscrever no evento e pagar a taxa de inscrição o atleta está ativando sua participação e 

acesso ao mesmo e uso da infraestrutura de apoio.  
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CATEGORIA VALOR INSCRIÇÃO 

ELITE MASCULINO 100,00 

MASTER A 80,00 

MASTER B 80,00 

ELITE  FEMININO 70,00 

ESPORTE MASCULINO 50,00 

MAMUTE 50,00 

ESPORTE FEMININO 50,00 

 

LOCAIS DE INSCRIÇÃO:  

No link da UCP OU 

SEDE da UCP – no morro dos ventos – Praça da Biblia – Parauapebas/PA. (94)99198 7718-Via 

WhatsApp: (94) 98189-2727 Rizzo,  Sendo também através depósito nas seguintes contas:  

FAVORECIDO:   Márcia Cléia Araujo de Oliveira - AGENCIA  01388  CONTA POUPANÇA  

2499763-4 – BANCO BRADESCO  

PERCURSO: 

 70 km para as categorias Elite Masculina, Master A, Master B, 

Categorias Mamute, Esporte Masculino, Elite Feminino e Esporte Feminino 60 km 

 Obs.: Todas as categorias terão pontos de apoio e hidratação ao longo do percurso.  

EQUIPAMENTOS: Não será permitido o uso de bicicletas que não sejam da modalidade 

mountain bike. Os pneus devem ser adequados para andar em percursos de terra. É proibida a 

troca de bicicletas e atletas em todas as categorias durante a prova, acarretando em 

desclassificação sumária.  

O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente, 

carregada, arrastada ou empurrada pelo próprio atleta. Um atleta separado de sua bicicleta 

estará proibido de prosseguir pelo percurso da prova.  

É obrigatório o uso de capacete afivelado. Câmara de ar, bomba e reservatórios de água são 

itens importantes em qualquer bike. 

 APOIO: A organização conta com uma equipe de pessoas denominadas “Staffs” que estarão 

identificadas com camisas do evento. Os staffs darão apoio aos atletas desde a largada até a 

chegada dos mesmos em todos os percursos da prova. 
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 Motos batedores conduzirão os primeiros colocados da cada categoria e trafegarão pelos 

percursos constantemente para acompanhamento dos pelotões. 

 Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância de emergência 

para remoção e o atendimento médico tanto de emergência como de continuidade será 

efetuado na REDE PÚBLICA.  

A prova será realizada sem restrição ao trânsito de veículos em pista compartilhada, não sendo 

fechada, devendo o atleta manter sempre a direita da pista e obedecer às leis de trânsito.  

Só será permitido o apoio neutro da organização durante o percurso, ficando proibido o 

transito de veículos de apoio individual. O atleta será desclassificado automaticamente se for 

constatado apoio não autorizado. Ao longo dos percursos haverá postos de hidratação de água 

e de cortes no caso de apoio sem autorização.  

SISTEMA DE CHEGADA: Será através de imagens, foco e auxilio de outros profissionais.. Só será 

marcado as chegadas dos 5 primeiros de cada pódio.  

Os demais não terão seus tempos divulgados e nem sua classificação. Os atletas deverão 

passar por todos os postos de controle durante a prova. Caso não seja registrada alguma 

passagem, o mesmo estará desclassificado. O tempo de todos os corredores que participarem 

da prova será informado posteriormente, desde que observadas às normas previstas neste 

regulamento. 

 PREMIAÇÃO:  

CATEGORIA:  

ELITE MASCULINO: Premiação em Dinheiro:  1º LUGAR  800,00,  2° LUGAR 600,00,  3° LUGAR  

400,00, 4º LUGAR 200,00, 5º LUGAR 100,00 e troféus para todas as categorias 

MASTER A: Premiação em Dinheiro:  1º LUGAR  500,00,  2° LUGAR 400,00,  3° LUGAR  300,00, 

4º LUGAR 200,00, 5º LUGAR 100,00 e troféus para todas as categorias 

MASTER B: Premiação em Dinheiro:  1º LUGAR  500,00,  2° LUGAR 400,00,  3° LUGAR  300,00, 

4º LUGAR 200,00, 5º LUGAR 100,00 e troféus para todas as categorias 

ELITE FEMININO: Premiação em Dinheiro:  1º LUGAR  500,00,  2° LUGAR 400,00,  3° LUGAR  

300,00, 4º LUGAR 200,00, 5º LUGAR 100,00 e troféus para todas as categorias 

MAMUTE: Premiação em Dinheiro:  1º LUGAR  300,00,  2° LUGAR 200,00,  3° LUGAR  100,00, 

4º LUGAR 50,00, 5º LUGAR 50,00 e troféus para todas as categorias 

ESPORTE MASCULINO E FEMININO: PREMIAÇÃO EM BRINDES e troféus para todas as 

categorias 
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 OBS: Os (as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a 

cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O (a) atleta que não 

comparecer ao pódio durante a cerimônia, poderá retirar o prêmio com a comissão 

organizadora em até 3 dias úteis. Para a cerimônia é obrigatório que o atleta esteja 

uniformizado e calçado com um calçado fechado.  

É proibido subir descalço ou de sandálias ou de chinelos.  

INSTRUÇÕES E REGRAS: É obrigatória a utilização da numeração fornecida pela organização, 

sua fixação deverá ser realizada de maneira visível na frente da bicicleta, rasuras ou alterações 

serão passíveis de desclassificação. Também é obrigatório o uso de capacete e luvas. 

 O atleta só poderá estar inscrito em uma categoria. Para fins de classificação, na hipótese de 

desclassificação do atleta, será realizada uma nova ordenação com o melhor tempo 

subsequente. O percurso estará sinalizado por fitas zebradas, cones, setas de indicação e 

membros da organização auxiliando. O (a) atleta que empurrar ou tocar intencionalmente o(a) 

outro(a) atleta, de modo a impedir sua progressão, estará passível de desqualificação na 

prova. O (a) atleta deverá retirar-se imediatamente da prova se assim for determinado por um 

membro da equipe médica ou da Comissão Organizadora.  

Caso seja comprovada a troca intencional e não autorizada do número da placa com outro 

atleta para que o mesmo complete a prova, o atleta inscrito estará desclassificado e não 

poderá participar de outras edições do evento. 

 Em caso de quebra de alguma peça ou de pneu furado, não será permitida a utilização de 

bicicletas de terceiros. A bicicleta ou o pneu poderão ser reparados pelo próprio atleta e ter 

apoio de sua equipe no ponto de água para eventuais manutenções no equipamento. 

 Todo atleta poderá receber suprimentos de seus parceiros. Se for constatada pela organização 

ajuda ao atleta, tal como impulso nas subidas empurrões para ganhar velocidade, por parte de 

seus parceiros ou público durante a prova, o mesmo estará sujeito à desclassificação.  

Se o atleta apresentar atitude antidesportista, o mesmo estará sujeito à desclassificação de 

acordo com a avaliação da organização; Se o atleta “Cortar caminho” de maneira intencional 

ou não intencional, também será desclassificado. 

 DISPOSIÇÕES GERAIS: A organização poderá a seu critério ou conforme as necessidades do 

evento, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. Ao participar deste evento, 

cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem 

divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer 

outro meio de comunicação para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à 

prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de 

qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de 

comunicação em qualquer 


