
16º COPA ABD BIKE CENTER DE MTB 2017 
REGULAMENTO 

 
CAMPEONATO TERÁ 5 ETAPAS AO LONGO DO ANO DE 2017. 
3º ETAPA 11/06 Junqueirópolis-SP 
4º ETAPA 16/07 Andradina-SP 
5º ETAPA 20/08 Dracena-SP Clube ABD Final Record 
 
ART.1º- DAS CATEGORIAS: 
Para efeito de inscrição, será considerada a idade que o atleta tiver na data do dia 31/12/2017. 
Até 15 ANOS 
16 A 19 ANOS 
20 A 24 ANOS 
25 A 29 ANOS 
30 A 34 ANOS 
35 A 39 ANOS 
40 A 44 ANOS  
45 A 49 ANOS 
50 A 55 ANOS 
56 Acima  
Esporte Masc. até 35 Anos 
Esporte Masc. 36 anos acima. 
Esporte Feminino até 35  
Esporte Feminino até 36 A 45 anos  
Esporte Feminino 46 anos acima 
Elite Masculina  
Elite Feminino  
 
ART.2º- DA SEGURANÇA DO ATLETA: 
É obrigatório uso do capacete durante a prova. Em caso de acidente permanecer no local para 
atendimento.  
A competição poderá ter circuito aberto ao transito de veículos, cabendo ao atleta ter cuidado 
e sempre transitar pela direita. 
 
ART.3º- DOS DIREITOS E DEVERES DO ATLETA: 
O atleta tem o direito de usar propagandas de patrocinadores durante a prova. Exceto no kit 
numérico e ao subir no pódio. 
Contestações deverão ser feitas através de recurso por escrito pagando uma taxa de R$ 200,00 
em dinheiro antecipado. Quando a reclamação for comprovada e for favorável ao atleta a taxa 
será devolvida. 
O atleta não presente no pódio perderá o direito à premiação. 
O Atleta que provocar tumulto, ofender companheiros e não respeitar as regras esportivas 
estará automaticamente desclassificado da prova. 
 
ART.4º- DO FORMATO DA COMPETIÇÃO: 
A prova de Mountain Bike será no formato maratona, por estrada de terra, sendo possível 
realiza-la em circuito curto com varias voltas no mesmo, ou percurso sendo de volta única. 
Haverá no mínimo um posto de distribuição de água no percurso. 
Não será permitida a troca de bike no percurso em caso de quebra. 
Não será permitido carro de apoio durante a prova, apenas o da organização. 



O atleta será obrigatório cantar seu numero na volta do retorno para o fiscal de prova. 
 
 
ART.5º- DAS INSCRIÇÕES E INDENTIFICAÇÕES NUMÉRICAS: 
As inscrições deverão ser feitas online através do site http://www.incentivoesporte.com.br/ 
com data limite até a quinta-feira que antecede a prova, ou quando atingir o limite de 200 
atletas. 
Não Haverá inscrições no dia da Prova. 
O valor da inscrição será o mesmo para todas as categorias, R$ 65,00 por atleta já incluso o 
almoço, podendo ser alterado a qualquer momento caso alguma das etapas não tenham 
almoço. 
Na retirada do kit, o atleta ou responsável deverá apresentar a identidade original e 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição no ato da retirada do kit. 
 
ART.7º- DAS PREMIAÇÕES: 
Todas as categorias serão premiadas com troféus de 1º ao 10º colocados ou medalhas 
Premiação em dinheiro para os 5 primeiros colocados da categoria Elite masculino e Feminino 
na final do Campeonato por pontos (Apenas Cat. Elite terá que descartar uma etapa, portando 
será somado os 5 melhores resultados ao longo das 6 etapas) 
MASCULINO      FEMININO 
1º R$ 3000,00     1º R$ 2000,00 
2º R$ 1500,00     2º R$ 1200,00 
3º R$ 1000,00     3º R$ 1000,00 
4º R$ 800,00       4º R$ 800,00 
5º R$ 500,00       5º R$ 500,00 
Atenção não haverá mais premiação em dinheiro por etapa somente na final da copa para os 
melhores na somatória de ponto da cat. Elite. 
 
ART.8º- PONTUAÇÃO DO CAMPEONATO: 
1º - 13 pontos 
2º - 11 pontos 
3º - 9 pontos 
4º - 7 pontos 
5º - 6 pontos 
6º - 5 pontos 
7º - 4 pontos 
8º - 3 pontos 
9º - 2 pontos 
10º - 1 ponto 
* Todos os atletas que terminarem a prova ganharão 1 ponto. 
No final do campeonato em caso de empate, será considerado o campeão, a melhor colocação 
do atleta do dia da prova final.  
 
ART.9º - PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS: 
07:00 - Inicio da entrega dos kits. 
08:30 - Término da entrega dos kits. 
09:00 - Largada de todas as categorias. 
12:30 - Almoço. 
13:15 - Premiação. 
 
 
ORGANIZAÇÃO: BIKE CENTER DRACENA EVENTOS. 



 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
MARCELO DE SOUSA 

www.bikecenterdracena.com.br 
Loja Bike Center Dracena - Dracena/SP. 

Telefone (18) 3822-2599, horário comercial. 
 

E-mail: bikecenterdracena@hotmail.com 
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