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REGULAMENTO 

ÚLTIMA ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE XCO – VACA BIKE PARK 

A prova será composta por única etapa seguindo o formato Cross Country Olímpico XCO, a qual 

definirá os campeões do campeonato gaúcho da modalidade no ano de 2021. 

O evento será realizado no Vaca Bike Park situado a cidade de Porto Alegre RS, no dia sete de 

novembro de 2021 a partir das 7h e irá desafiar os participantes a completar no menor tempo 

possível em bicicletas de MTB o percurso formatado pelo organizador, com distancia 

aproximada de 4,5 km e ganho altimétrico de 150m por volta, considerando para a distância 

longa entre cinco e seis voltas, na distância reduzida entre três e cinco voltas. 

Evento homologado pela diretoria da técnica da FGC, a ser realizado na pista oficial do Vaca Bike 

Park segue o formato Cross Country Olímpico, seguindo todas as orientações preconizadas pela 

Confederação Brasileira de Ciclismo, Regulamento Geral e Técnico de Mountain Bike Título 4 – 

Provas de MTB atualizado em 01/01/2018. Sendo o que segue para a realização da penúltima 

etapa válida para Ranking da Federação Gaúcha de Ciclismo do estado do Rio Grande do Sul. 

1.0 Treinamento e Reconhecimento do Percurso Oficial da Etapa 

Os atletas inscritos poderão realizar seus treinamentos bem como efetuar o reconhecimento do 

percurso oficial a partir do dia 05/11/2021. 

2.0 Classificação  

A classificação será definida pelo tempo determinado a partir da apuração da equipe de 

cronometragem. 

3.0 Características da Prova 

3.1 Duração 

Conforme Regulamento da CBC, regulamento apontado no item 2.0 Etapas Cross Coutry 

Olímpico XCO, Capítulo II Provas de Cross Country §1. Características das Provas, e FGC, 

Regulamento Geral de Mountain Bike 2021, Campeonato Gaúcho por Etapas, as provas de Cross 

Country XCO, conforme pista da Vaca Bike Park extensão por volta de 4 – 5 km com tempo 

estimado para elite aproximadamente 15 minutos, ou seis voltas, sendo finalizada no tempo 

máximo sugerido, assim aplicado as demais categorias conforme segue, figura 1. 
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Figura 1 Regulamento Geral e Técnico de Mountain Bike Título 4 - Provas de MTB, Capítulo II Provas de Cross 
Country §1. Características das Provas 

3.2 Percurso 

A pista oficial do Vaca Bike Park, validada pela diretoria da técnica da FGC, tem como objetivo 

maior proporcionar a todos os atletas características que atendam plenamente as demandas 

preconizadas do Regulamento da CBC, regulamento apontado no item 2.0 Etapas Cross Coutry 

Olímpico XCO, Capítulo II Provas de Cross Country §2. Percurso, 4.2.016/017/018/019, onde 

referem que o percurso de uma pista de XCO deve compreender vários tipos de terrenos, 

diferentes tipos de pavimentos, variações de desnível acentuado, percurso integralmente 

realizável de bicicleta, ofertar desvios paralelos, sessões longas de single tracks devem 

apresentar zonas de ultrapassagens e devem estar previstas passagens onde expectadores 

possam atravessar o circuito, todas as passagens devem ser controladas por fiscais em ambos 

os lados.  

4.0 Categorias 

Os atletas serão divididos nas seguintes categorias conforme FGC em Regulamento Geral de 

Mountain Bike 2021, Campeonato Gaúcho por Etapas: 

 

ELITE: 18 ANOS ACIMA OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 2003 E ANOS ANTERIORES) – 

PERCURSO LONGO 

SUB-30: 19 A 29 ANOS (NASC. EM 2002 A 1992) – PERCURSO LONGO 

JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2004 A 2003) – PERCURSO REDUZIDO 

JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2006 A 2005) – PERCURSO REDUZIDO 

INFANTO JUVENIL: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2009 A 2007) – PERCURSO REDUZIDO 

MASTER A1: (30 A 34 ANOS - NASC. EM 1991 A 1987) – PERCURSO LONGO 

MASTER A2: (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1986 A 1982) – PERCURSO LONGO 

MASTER B1: (40 A 44 ANOS - NASC. EM 1981 A 1977) – PERCURSO LONGO 
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MASTER B2: (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1976 A 1972) – PERCURSO  LONGO 

MASTER C1: (50 A 54 ANOS - NASC. EM 1971 A 1967)  - PERCURSO REDUZIDO  

MASTER C2: (55 A 59 ANOS - NASC. EM 1966 A 1962) – PERCURSO REDUZIDO 

MASTER D: (60 ANOS ACIMA - NASC. 1961 E ANOS ANT.) – PERCURSO REDUZIDO 

ESTREANTE: (PRIMEIRA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO.) – PERCURSO REDUZIDO 

OPEN MASCULINO: 18 ACIMA (NASC. EM 2003 E ANOS ANT.) – PERCURSO REDUZIDO 

PCD - (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) 18 ACIMA (NASC. EM 2003 E ANOS ANTERIORES) – 

CATEGORIA ÚNICA 

FEMININO ELITE: 18 ANOS E ACIMA OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 2003 E ANOS 

ANTERIORES) – PERCURSO REDUZIDO/LONGO A DEFINIR 

FEMININO MASTER A: (ATÉ 40 ANOS - NASC. EM 1982 E ANOS POSTERIORES) – 

PERCURSO REDUZIDO 

FEMININO MASTER B: (ACIMA DE 40 ANOS - NASC. EM 1981 E ANOS ANTERIORES) – 

PERCURSO REDUZIDO 

ESTREANTE FEMININO: (PRIMEIRA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO.) – PERCURSO 

REDUZIDO 

EBIKE OPEN FEMININO: PERCURSO REDUZIDO 

EBIKE ESTREANTE FEMININO: PERCURSO REDUZIDO 

EBIKE OPEN MASCULINO: PERCURSO LONGO 

EBIKE ESTREANTE MASCULINO: PERCURSO REDUZIDO 

 

5.0 Premiação 

Conforme FGC em Regulamento Geral de Mountain Bike 2021, Campeonato Gaúcho por Etapas, 

Artigo 28, as etapas válidas para ranking gaúcho serão premiados todos os atletas que obtiverem 

resultados do primeiro ao quinto colocado. Os atletas da categoria elite Masculino e Feminino 

receberão premiação em dinheiro decorrente de 50% do valor das inscrições dessas mesmas 

categoriais a ser pago em dinheiro no dia da premiação ou depósito bancário na semana após a 

prova. Apenas os 3 (três) primeiros colocados receberão a premiação em dinheiro, sendo a 

distribuição de 50% do valor total para o 1º colocado, 30% do valor total para o 2º colocado e 

20% do valor total para o 3º colocado. O pagamento somente será realizado havendo no mínimo 

8 (oito) atletas inscritos na Elite Masculino e 4 (quatro) atletas inscritas na Elite Feminino.  

As demais categorias seguirão da seguinte forma, para os cinco  primeiros colocados a 

premiação consistirá de uma medalha alusiva a etapa. A cerimônia de premiação terá seu início 

após a apuração dos resultados de cada categoria. O atleta não poderá subir ao pódio, para 

receber a premiação, de chinelos, portando bebidas alcoólicas ou qualquer objeto não 

condizente com a conduta esportiva, e deverá estar vestindo a camisa de ciclismo da equipe. 
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6.0 Data da Prova  

 A etapa será realizada no dia 07/11/2021. 

O Vaca Bike Park liberará aos atletas inscritos a possibilidade de efetuarem treinos na pista 

oficial do evento a partir do dia 05/11/2021. 

No dia de 06/11/2021 serão realizados Treinos Oficiais. 

7.0 Ranking e Campeonato Gaúcho 

A  etapa definirá os campeões do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike XCO e contará pontos 

para o ranking vinculado a Federação Gaúcha de Ciclismo seguindo Regulamento Geral de 

Mountain Bike 2021, Campeonato Gaúcho por Etapas, artigo 18. 

7.1 Tabela pontuação 

 

Classificação Pontuação 

1º 13 

2º 10 

3º 8 

4º 7 

5º 6 

6º 5 

7º 4 

8º 3 

9º 2 

Demais classificações 2 

Atletas que largam e não terminam a prova 

(DNF)  

1 

Disqualified (Desclassificado) 0 

  

Atletas 100% assiduidade nas etapas do 

Ranking 

7 
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Todos os atletas participantes ficam obrigados a assinarem a súmula de largada, assim 

garantindo seus direitos e deveres durante a execução da etapa 

8.0 Exame Antidoping 

Os atletas inscritos estão sujeitos a possíveis exames anti-doping em todas as categorias, a 

escolha do comissário, ao negar-se a este procedimento o atleta estará automaticamente 

banido da competição e automaticamente proibidos de participar dos eventos a serem 

realizados no Vaca Bike Park durante o ano de 2022. 

9.0 Inscrições Preços e Prazos 

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 31/10/2021, sendo: 

Primeiro Lote: 

14/09/2021 até dia 15/10/2021 

ATLETAS FILIADOS: 

Elite, Sub-30, Master, Estreante, Open: R$100,00 

Categorias Infanto, Juvenil, Junior: R$50,00 

ATLETAS NÃO FILIADOS 

Elite, Sub-30, Master, Estreante, Open: R$ 120,00 

Categorias Infanto, Juvenil, Junior: R$ 60,00 

Segundo Lote: 

16/10/2021 até dia 31/10/2021 

ATLETAS FILIADOS: 

Elite, Sub-30, Master, Estreante, Open: R$120,00 

Categorias Infanto, Juvenil, Junior: R$70,00 

ATLETAS NÃO FILIADOS 

Elite, Sub-30, Master, Estreante, Open: R$ 140,00 

Categorias Infanto, Juvenil, Junior: R$ 80,00 

PCD – Isentos de Inscrição 

Para todos os valores  serão adicionados taxas da plataforma de inscrição. 

10.0 Informações Importantes Sobre Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas no site www.youmovin.com.br. Equipes e grupos consultar 

benefícios através do Whatsapp 51 99992-4242. 

http://www.youmovin.com.br/


 
 

@vacabikeparkEstrada São Caetano 3300 – Porto Alegre RS 91787740 [Digite aqui] 

O reembolso do valor da inscrição somente será efetivado até sete dias após a data de 

pagamento do valor de inscrição. Conforme o código de defesa do consumidor. O mesmo fica 

ciente que serão descontados em 20% referente a administração do processo de estorno e 

custos bancários. 

A inscrição é pessoal e intransferível.  

11.0 Cronometragem 

O atleta é inteiramente responsável pelo chip e sua correta instalação junto da bicicleta 

conforme orientação do organizador ou empresa responsável pela cronometragem pelo 

organizador indicada. Cabe ressaltar que a utilização do chip é obrigatória e não exclui de forma 

alguma a utilização de placa com numeral entregue ao atleta, a falta de qualquer um deste itens 

é fator de desclassificação imediata por parte do organizador e comissário da FGC. 

12.0 Seguro Atletas 

O Vaca Bike Park possui um seguro individual para cada atleta. Detalhamento das coberturas 

estão especificadas na apólice no anexo deste regulamento. A Vaca Bike Park não fará nenhum 

encaminhamento de documentação de atletas que demandem seguro, ficam a cargo destes 

encaminhamentos próprios atletas e/ou prepostos, que devem seguir todos os passos exigidos 

pela seguradora caso contrário não receberão o valor previsto da cobertura. 

13.0 Alinhamento das Largadas 

Organizador disponibilizará através de meio eletrônico, anúncios sonoros durante o dia prova,  

e também a cada atleta ao assinar a súmula de largada será informado do horário que este deve 

estar na zona de largada. Caso a largada seja queimada a Direção de Prova poderá abortá-la e 

repetir o procedimento. Se a largada for considerada válida, mesmo com infração, o atleta que 

efetuou o procedimento irregular será punido com acréscimo de tempo de trinta segundos a 

cinco minutos, o tempo acrescido será somado ao seu tempo final de prova.  

14.0 Apoio e Abastecimento dos Atletas 

O apoio aos atletas será feito exclusivamente nas áreas demarcadas pela organização. O apoio 

realizado fora da área demarcada desclassifica o atleta imediatamente exceto quando ocorrer 

entre atletas de mesma equipe trajando o mesmo uniforme. O atleta em hipótese alguma 

deverá acessar a área de apoio na contramão. O integrante da equipe de apoio não poderá 

correr ao lado da bicicleta, o apoio se resume em entregar ao atleta o material permitido dando 

no máximo dois passos, caso isto ocorra o atleta será punido com advertência, multa, acrescido 

de até cinco minutos em seu tempo final ou ser desclassificado. Não é permitido qualquer 

contato físico entre a equipe de apoio e o ciclista. O atleta e/ou equipe deverá através de 

formulário indicado pelo organizador credenciar todos os integrantes da equipe de apoio, sendo 

no máximo duas pessoas por equipe e uma pessoa por atleta não vinculado a equipe. O reparo 

mecânico pode ser realizado somente pelo próprio atleta em qualquer área fora da pista e área 

de apoio,  certificando-se que em hipótese alguma estará integralmente ou parcialmente 

bloqueando a pista fato poderá ocasionar a desclassificação imediata, equipe de apoio e/ou 

terceiro credenciados pelo organizador realizarão reparo mecânico única e exclusivamente 

dentro da área de apoio.  
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15.0 Formato Área Técnica 

A área técnica na Etapa terá o seguinte formato: 

 

16.0 Sinalização da Pista 

O percurso da Vaca Bike Park estará sinalizado de forma explícita, setas de direção (setas pretas 

em placas de fundo branco ou amarelas) indicando o itinerário a ser seguido, mudanças de 

direção, entroncamentos e situações potencialmente perigosas. Todas estas indicações estarão 

instaladas a uma altura aproximada de 1,5 metros do chão. Praticamente em sua totalidade a 

sinalização estará instalada a direita da pista, com exceção as curvas a direita que as placas de 

sinalização estarão instaladas a esquerda do percurso a ser seguido. 

17.0 Formato da Sinalização 

 

 

Figura 2 Exemplo CIMTB 

 



 
 

@vacabikeparkEstrada São Caetano 3300 – Porto Alegre RS 91787740 [Digite aqui] 

 

Figura 3 Exemplo Manual CBC 

18.0 Área da Equipe 

O Vaca Bike Park reservará um espaço para as equipes montarem suas tendas próximas ao 

evento, não serão permitidas vendas ou demonstração de peças ou serviços sem a prévia 

autorização da equipe de organização, caso isto seja constatado pelo organizador a equipe será 

retirada da área anteriormente a ela destinada para apoio a seus atletas. Não serão permitidos 

também a instalação de infláveis, faixas, placas, wind flags nas tendas e qualquer outra forma 

de divulgação de produto ou marca sem autorização prévia do organizador do evento. O fato da 

equipe ter direito para uma área de apoio a seus atletas não implica em qualquer direito a área 

de estacionamento veicular conforme indicação do organizador. 

19.0 Penalizações 

É obrigatório utilização de capacete durante treinos e competição, o uniforme de ciclismo 

compreende, camisa de ciclismo manga curta/longa, bermuda ou bretelle e sapatilha ou tênis. 

O atleta que não estiver utilizando os equipamentos obrigatórios será desclassificado mesmo 

nas sessões de treinamentos. Não é permitido utilizar fones de ouvido na pista treinamento ou 

prova. Serão desclassificados atletas que em qualquer instante da inscrição até a premiação 

fornecer informações falsas de qualquer natureza, conduta anti-desportiva durante sua 

presença dentro área do Vaca Bike Park, atalharem por caminhos não permitidos ou pegarem 

carona, trocar de bicicleta durante a prova, não possuir número de identificação e chip 

corretamente instalados, estar acompanhado de terceiros no percurso da prova durante 

execução de sua etapa, receber manutenção fora dos pontos de apoio oficiais indicados pelo 

organizador, largar fora da área de sua categoria, desrespeitar membros da organização, 

tumultuar o trabalho da organização desde a inscrição até a premiação. É estritamente proibido 

o acompanhamento do atleta durante a execução da etapa por motos e ou bicicletas ou 

quaisquer veículos de apoio que não seja da equipe de organização ou por ele previamente 

autorizados. Em caso da equipe ou atleta sujar, provocar poluição de qualquer natureza na área 

do Vaca Bike Park, serão penalizados com multa baseado código ambiental vigente do munícipio 

de Porto Alegre RS. 

20.0 Resultado da Prova e Recurso 

Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados de cada categoria serão anunciados 

e afixados em painel de fácil visualização para todos os interessados. Recursos serão aceitos 

durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação dos resultados oficiais. Passado este prazo 

o mesmo será homologado pela organização junto com diretor técnico e divulgado como 
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resultados oficiais. Somente serão aceitos recursos por escrito em formulário específico, a ser 

retirado junto do organizador do evento e acompanhado de uma transferência via PIX no valor 

da inscrição do atleta. Caso o recurso seja julgado procedente este depósito será devolvido na 

integra a seu depositante, importante, a organização do evento não será responsável por fazer 

a entrega ou troca de prêmios entre os atletas depois da premiação caso ocorram alterações em 

resultados.  

21.0 Entrevista dos Campeões e Vice Campões  

Os atletas campeões, vice-campeões de cada categoria, líder e vice-líder  do Ranking Gaúcho de 

Mountain Bike Cross Country Olímpico deverão obrigatoriamente dar entrevistas em frente ao 

painel do evento em local indicado pelo organizador ou no painel de premiação, o não 

cumprimento deste item acarretará em advertência e multa, de acordo com comissário FGC 

presente ao evento 

22.0 Linha de Chegada e Devolução de Placas 

Todos os atletas devem devolver a placa e chip fornecidos pelo organizador do evento, a não 

devolução dos itens apontados acarretará em multa no valor de R$5,00 a serem pagos ao 

organizador o mais breve possível, a devolução não será aceita após o encerramento do evento. 

23.0 Publicidade e Direito de Imagem 

A prova poderá ser gravada em vídeo e ou fotografada. Os atletas cedem todo material visual 

produzido ao organizador e ao grupo de apoiadores do evento para qualquer tipo de uso em 

qualquer data, sem qualquer compensação financeira, por tempo indeterminado. 

24.0 Responsabilidades e Obrigações 

A organização, apoiadores, UCI, CBC, FGC não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de 

equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes 

causados por acidentes durante os treinos e/ou competições nas dependências do Vaca Bike 

Park. É obrigação de todos os atletas levarem consigo toda a comida e bebida que for consumir 

durante a competição. O atleta é responsável por possuir seu próprio plano de saúde, para 

assistência/cobertura financeira em caso de acidente. A equipe médica presente no evento 

prestará somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital da 

rede pública SUS mais próxima do evento. Todas as despesas hospitalares correrão por conta do 

acidentado. Todos os atletas devem zelar pela boa imagem do MTB e pela preservação da 

natureza não jogando lixo no percurso. Levar água e alimentação que garantam sua 

autossuficiência durante as provas.  

IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova e comissários responsáveis.  

A organização do evento se reserva no direito de alterar data e local da realização das provas 

com até sete dias de antecedência do congresso técnico, como qualquer cláusula e/ou condição 

do presente regulamento com vinte quatro horas de antecedência ficando ajustado que toda a 

divulgação de eventuais alterações serão feitas através do site e instagram @vacabikepark e na 

secretária do evento em dias de prova. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente fica 

eleito o fórum da comarca de Porto Alegre. 
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CONTATO: 

@VACABIKEPARK 

@EMERSONCHASSOT 51 998927854 

@MARTAHELF.MRH 51 999486396 – CREF 012353-G/RS 


