ECO PANTANAL EXTREMO MTB MARATONA -XCM CORUMBÁ
– MS 2021
REGULAMENTO GERAL
DA APRESENTAÇÃO
Art. 1º. Este é o Regulamento técnico Geral da prova de Maratona - Mountain
Bike de acordo com a Federação de Ciclismo do Estado do Mato Grosso do Sul( FMSC) e baseia-se nas especificações da UCI - Union Cycliste Internationale
e da CBC - Confederação Brasileira de Ciclismo, estando a estes subordinados.
a) A prova de MTB MARATONA-XCM será realizada na cidade de Corumbá
MS, no dia 12 de dezembro de 2021;
Art. 2º. Mountain Bike ou Ciclismo de Montanha pratica-se com bicicletas
específicas para esta prática, cuja medida da rodagem é 26” a 29”.
a) Não será permitido o uso de pneu Slick (liso) por medida de segurança.
Art. 3º. A participação é permitida a atletas devidamente filiados a um
clube/associação e esta, por sua vez filiada a FMSC ou apresentarem exame
médico de que está apto a praticar esporte de rendimento.
a) Os atletas não federados deverão apresentar atestado médico de que
estão aptos a praticar esporte de rendimento ou assinar termo de
responsabilidade que será disponibilizado no site oficial, assumindo todas
as consequências oriundas da sua participação na prova.
PERCURSOS E CATEGORIAS
Art. 4º. O Eco Pantanal Extremo MTB será disputado em três percursos sendo:
Percurso Pró – 110 Km nível de dificuldade ALTO (poderá sofrer variação
para mais ou para menos)
Subdivisões da Categoria:
Pró apenas Masculino para efeito de premiação:
Geral – acima de 19 anos.
Categoria - Sub 30- 19 a 29 anos.
Categoria- Sub 40- 30 a 39 anos.
Categoria- Sub 50- 40 a 49 anos.
Percurso Sport 70Km nível de dificuldade MÉDIO
Subdivisões da Categoria Sport (Feminino e Masculino) para efeito de
premiação:
Geral-acima de 15 anos .
Categoria- Juvenil- 15 a 18 anos.
Categoria- Sub 30- 19 a 29 anos.
Categoria- Sub 40- 30 a 39 anos.
Categoria- Sub 50- 40 a 49 anos.
Categoria- Sub 60 – 50 a 59 anos.
Categoria- acima de 60 anos.
Parágrafo único - Os atletas na categoria de 12 a 14 anos deverão se inscrever
no percurso TURISMO para efeito de premiação, conforme as categorias oficiais
da Federação de Ciclismo do Mato Grosso do Sul (FMSC).

1

Percurso Turismo 30km nível de dificuldade BAIXO
Haverá premiação com troféus para os três primeiros colocados na Geral
Feminino e Masculino neste percurso e medalhas de participação para todos que
concluírem a prova.
IMPORTANTE: os atletas que possuam registro junto a Confederação
Brasileira de Ciclismo (CBC) deverão se inscrever nas devidas categorias
pertencentes a suas respectivas federações.
a) A idade mínima para participar do evento são 12 anos autorizados e
acompanhados por um responsável, na categoria Turismo. Será
considerado o ano do nascimento independente do mês.
b) Devido ao nível técnico e de dificuldade maior no Percurso Pró, este terá
apenas as categorias masculinas. As categorias femininas deverão se
inscrever obrigatoriamente na Prova Sport.
c) Os Atletas das categorias: Categoria - acima de 50 anos deverão se
inscrever na prova Sport, recomendação da CBC (Confederação
Brasileira de Ciclismo) devido ao grau de dificuldade do percurso Pró.

TEMPOS DE PROVAS E LOCAIS DE CORTE
a) Categoria Pró - Previsão de duração de aproximadamente (06) seis horas;
b) Categoria Sport- Previsão de duração de aproximadamente 03:30 (três
horas e trinta minutos);
c) Categoria Turismo – Previsão de duração 02:00 (duas horas);
d) A categoria Pró terá ponto de corte no horário as 11:30 (onze horas e
trinta minutos) no penúltimo ponto de apoio.
e) A categoria Sport terá ponto de corte no horário as 10:30 (dez horas e
trinta minutos) no penúltimo ponto de apoio.
f) Não haverá ponto de corte para a categoria turismo;
O ATLETA que chegar após o tempo de corte, poderá ser convidado a
retirar-se da competição com auxílio de transporte pela equipe de apoio,
finalizando a prova neste ponto. Caso o atleta negue o auxílio transporte
este assumirá a responsabilidade, isentando a ORGANIZAÇÃO por
qualquer tipo de serviço ou apoio a este.
– PONTOS DE APOIO CATEGORIA PRÓ:
*Haverá de 6 a 7 pontos de apoio.
- PONTOS DE APOIO CATEGORIA SPORT:
*Haverá 5 pontos de apoio.
-PONTOS DE APOIO CATEGORIA TURISMO:
*Serão de 2 a 3 pontos de apoio.
(*)Estes serão especificados no congresso técnico, com locais e o que
estará disponível em cada ponto.
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LOCAL E HORÁRIO DA PROVA:
- Local de concentração, largada e chegada Porto geral.
- Largada da Categoria Pró 06h30minutos.
- Categoria Sport 07:00h.
- Largada Turismo 7:20h.
- O horário de largada poderá sofrer atraso por motivo de força maior.
DAS INSCRIÇÕES
Art. 5º - As Inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo endereço
eletrônico www.kmaisclube.com.br
a) A taxa de inscrição é de R$90,00 (noventa reais) + taxa, para todas as
categorias.
Art. 6º. Todo atleta deverá, na retirada do kit, assinar o termo de
responsabilidade.
Art. 7º – Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de
utilização de sua imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que
vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo transmissão
e/ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo,
assumindo total responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita totalmente o
REGULAMENTO do EVENTO.
a) O número de vagas será limitado a TREZENTOS (300) participantes.
Art.8º – A prova não contará pontos para o Ranking da Confederação Brasileira
de Ciclismo no Estilo Maratona (XCM1) e, nem tão pouco, para o Ranking
Estadual-MS, sendo apenas homologada pela Federação de Mato Grosso do
Sul.
DAS PREMIAÇÕES, TEMPOS E DISTÂNCIAS/ESPECIFICIDADES
Art. 9º – O MTB XCM é disputado em vias urbanas, rurais, trilhas e estradas
vicinais e propriedades particulares (fazendas).
a) - É uma prova disputada individualmente, respeitando as categorias, onde
será declarado (a) Campeão (a), aquele(a) que ultrapassar a linha de
chegada em primeiro.
b) - Os 03 (três) primeiros classificados da categoria Pró (somente
masculino) e os 03 (três) primeiros Sport Masculino e Feminino serão
premiados com troféus e dinheiro. Os 03 (três) primeiros classificados nas
subcategorias receberão troféus e dinheiro de acordo com a faixa etária.
c) – Os 03 (três) primeiros atletas, nos Percurso PRÓ (masc) e os 03
primeiros na categoria SPORT (fem e masc) na geral, automaticamente
estarão fora da premiação das subcategorias.
d) - O atleta que insistir em continuar no percurso após ser notificado do
corte e terá sua placa de identificação recolhida (podendo resgata-la ao
término do evento), estando sob sua responsabilidade, qualquer sinistro
que venha ocorrer. Eximindo a organização de qualquer
responsabilidade.
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Art. 10. Na Prova de MTB Maratona não será permitido o trânsito de qualquer
veículo, entre as categorias, durante a competição. Com exceção para os
comissários da prova, Carro de socorro e usuários normais da via.
Art. 11. Os pontos de apoio serão em locais fixos definidos pela organização da
prova no congresso técnico a ser realizado antes da prova com hora e local a
serem divulgados.
Art. 12. É proibida a troca de bicicleta. O ponto de conserto, por terceiros, será o
mesmo o do apoio. Quando o conserto for efetuado pelo próprio ciclista poderá
ser realizado em qualquer ponto do percurso, sempre no acostamento do trajeto
e não poderá receber ajuda de terceiros e nem atrapalhar a circulação dos
demais atletas.

KIT DO ATLETA
Art. 13. Todos os atletas receberão um kit contendo sacochila, Camiseta casual,
boné, squeeze, plaqueta de identificação com chip e medalha finishers de
participação para todos.
a) A entrega do Kit será feito no Centro de Convenções na véspera do
evento com horário pré-definido a ser divulgado.
b) Não será feita entrega do Kit em outro local em nem na data do evento.
DA SEGURANÇA
Art. 14. É obrigatório o uso de capacete pelo atleta, sendo também recomendado
o uso de luvas, óculos de proteção e protetor solar, durante a competição.
a) Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate.
Lembramos que devido ao difícil acesso de alguns trechos, a equipe de
resgate do evento utilizará dos meios de transporte disponíveis, os quais
possuem limitações quanto à velocidade e progressão.
b) Nos trechos mais perigosos dos percursos a organização deixará placas
de sinalização e Staff indicando para o cuidado com o terreno. O atleta
deverá atender às sinalizações durante toda a prova e respeitar os avisos
do Staff.
c) No caso de o Atleta desrespeitar as orientações, colocando em risco sua
integridade física e de outros competidores, a organização poderá
penalizá-lo com a desclassificação ou outras medidas cabíveis.
d) Será disponibilizado um veículo para recolher os atletas que
abandonarem a prova, que seguira no final do pelotão.
e) Serão colocados socorro preventivo (ambulância) em locais fixos e um
seguirá o pelotão atrás do último atleta de cada percurso. Os locais fixos
serão informados no congresso técnico, pois podem haver mudanças.
f) Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para
remoção. Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuado na
REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta.
g) O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro
sistema de atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de
emergência e médico entre outro) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer
responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.
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DAS PUNIÇÕES
Será desclassificado:
a) O atleta que for flagrado em propriedades particulares autorizadas para a
passagem do evento, antes da data deste;
b) Seja flagrado jogando lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas
públicas;
c) Perca a placa numeral e chip de cronometragem;
d) Caso a Equipe Médica do evento constate que um competidor utilizou
medicamentos classificados pela Confederação Brasileira de Ciclismo
como dopping ou qualquer droga/medicamento que coloque em risco a
sua saúde, ele automaticamente será banido de qualquer
competição realizada por essa entidade.
e) Atleta que usufruir do vácuo de atleta de gênero diferente ou categorias,
como por exemplo: atletas do sexo feminino no vácuo de masculinos ou
de categoria Sport no vácuo da categoria pró ou vice-versa. O flagrante
acarretará a desclassificação do (a) infrator(a). Será aceita denúncia
acompanhada de provas, testemunhas e (ou) Imagens (foto ou vídeo de
boa qualidade).
f) Que não faça o percurso no qual esteja inscrito.
g) Que utilize caminhos secundários com o intuito de cortar caminho para
obter vantagem.
h) Que falte com respeito ou ofenda qualquer membro da organização ou
atleta.
i) Que cause tumulto antes, durante e até o termino do evento.
j) O ciclista ou apoiador que for flagrado desrespeitando os Artigo 12. No
caso de apoiador será desclassificado o atleta que estiver recebendo
apoio.
DAS PREMIAÇÕES
PRÓ- MASCULINO
PRÓ GERAL
1º
2º
3º

SUB 30

SUB 40

SUB 50

19 A 29 ANOS

30 A 39 ANOS

40 A 49 ANOS

R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 100,00

R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 100,00

R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 100,00

R$ 1.300,00
R$ 1.000,00
R$ 700,00

SPORT- MASCULINO

1º
2º
3º

SPORT
GERAL

15 A 18
ANOS

SUB 30
19 A 29 ANOS

SUB 40
30 A 39 ANOS

SUB 50
40 A 49 ANOS

SUB 60
50 a 59 ANOS

Acima de 60
ANOS

PNE
Livre

R$ 700,00
R$ 500,00
R$ 300,00

R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

SPORT -FEMININO

1º
2º
3º

SPORT
GERAL
R$ 700,00
R$ 500,00
R$ 300,00

15 A 18
ANOS
R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

SUB 30
19 A 29 ANOS
R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

SUB 40
30 A 39 ANOS
R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

SUB 50
40 A 49 ANOS
R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

Acima de 50

ANOS
R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

5

RECURSOS
Art.15. As reclamações, referente a resultados, deverão ser apresentadas por
escrito, pelo atleta ou representante legal, até 30 minutos após a divulgação dos
resultados, mediante depósito de R$ 200,00 (duzentos reais). Se a reclamação
for considerada procedente o valor será devolvido integralmente.
Art.16. Em hipótese alguma será aceita reclamação verbal e coletiva.
Art.17. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelos
organizadores, cabendo ampla defesa do contraditório.
a) O regulamento poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades dos
organizadores ou para adequações legais.
DO CANCELAMENTO DA PROVA
Art.18. Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior, os
organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização que não seja
apenas e somente a devolução da taxa de inscrição.
Corumbá– MS 25 de Outubro de 2021.
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