
 
2º MTB SHORT TRACK ALIANÇA 2019 

 

 
APRESENTAÇÃO 
 
A competição de MTB SHORT TRACK é uma prova aberta de ciclismo na 

modalidade Mountain Bike – MTB, modalidade Short Track (Circuito) a ser realizada no 
dia 01 de maio de 2019 na Sede Campestre da Aliança Santa Cruz. 

 
A organização da prova ocorre em conjunto com o Clube Aliança, Equipe de 

Competição FaccinBicicletas.com, Comissão Copa dos Vales de MTB e supervisão da 
Federação Gaúcha de Ciclismo.  

REGRAS GERAIS DA COMPETIÇÃO 
 

 
INSCRIÇÕES 
 
Art. 1 – Os atletas interessados em participar da competição deverão procurar 

diretamente os organizadores, com antecedência ou no dia da prova com 
antecedência de no mínimo uma hora antes do horário de largada. 

Art. 2 - As inscrições deverão ser feitas, preferencialmente, antecipadas, os 
organizadores receberão na hora.  

Art. 3 – Portadores de Necessidades Especiais – PNE, deverão se inscrever de 
forma antecipada, para que a organização possa confeccionar a quantidade necessária 
de prêmios. Não serão aceitas inscrições de PNE na hora.  

Art. 4 - Os atletas deverão apresentar documento oficial com foto no ato de sua 
inscrição em cada etapa. 

Art. 5 – Não é necessária filiação em nenhuma entidade para participar da 
Prova 

 
VALORES 
 
Art. 6 – O valor é estabelecido R$ 50,00. 
Art. 7 - Receberão 20% de desconto na inscrição os atletas filiados à Federação 

Gaúcha de Ciclismo – FGC que comprovarem estar e dia com a instituição. 
 
 
 
 
CATEGORIAS 
  
Art. 8 - A participação e divisão de categorias será feita conforme o quadro 

abaixo:  
 
 
 



Categoria Faixa etária Ano 

Sub 30 – Feminino Até 29 anos 1990 ou depois 

Master – Feminino 30 ou mais 1989 ou anterior 

ELITE – Masculino Critério Técnico Critério Técnico 

Juvenil – Masculino Até 16 anos 2003 ou depois 

Junior – Masculino 17 e 18 anos 2002 e 2001 

SUB 30 – Masculino 19 – 29 anos 2000 a 1990 

Master A1 – Masculino 30 - 34 anos 1989 a 1985 

Master A2 – Masculino 35 – 39 anos 1984 a 1980 

Master B – Masculino 40 – 49 anos 1979 a 1970 

Master C -  Masculino 50 ou mais 1968 ou anterior 

PARACICLISMO* Critério Técnico          

*quando houver inscritos 

Critério Técnico 

 

 
Art. 9 – Será oferecido aos participantes estrutura com banheiros, chuveiros, 

lava bike, refeições ou lanches, pórtico de largada e chegada, pódio, equipe de apoio, 
marcação padrão no percurso da prova, plano de resgate de acidentes entre outros. 

 

Art. 12 – O atleta deverá assinar a súmula de largada no momento em que 

retirar a sua placa. 

 
 
 
PREMIAÇÃO  

 
Art. 13 –  1º, 2º e 3º colocados, de cada categoria, subirão no pódio e 

receberão troféu. O 4º e 5º colocado, de cada categoria, subirá no pódio para receber 
medalha. – Aos demais, 6º em diante, fica a critério de cada organizador de etapa 
oferecer ou não medalha ou brinde de participação. 

 Art. 14 – Fica a critério de cada organizador, conforme disponibilidade, 
oferecer prêmio em dinheiro ou outros brindes aos atletas que subirem no pódio ou 
atingirem metas KOM ou QOM em segmentos. 

Art. 15   - O atleta não poderá subir no pódio, para receber a premiação, sem 
camiseta, portando bebida alcoólica ou qualquer objeto não condizente com a 
conduta esportiva. 

 
  



DAS PUNIÇÕES  
 

Art. 16 - Não será permitido o atleta competir sem identificação (placa) e os 
equipamentos de segurança exigidos o qual deverá ser fiscalizado pelo (pela) 
grupo/equipe organizador (a).  

Art. 17  - O atleta que modificar e/ou alterar a pista ou o percurso da prova sem 
permissão da organização da etapa será penalizado com a perda dos pontos naquela 
etapa e não poderá subir no pódio, se for o caso, ou receber qualquer premiação na 
etapa. 

Art. 18  - Atleta que for pego usando substâncias ilícitas será eliminado da 
prova e receberá as demais sanções previstas pela Confederação Brasileira de Ciclismo 
– CBC e União Ciclística Internacional – UCI.  

Art. 19  - Não será aceito sendo passivo de punição de maneira alguma 
excessos de conduta tais como xingamentos ou palavras de baixo calão por parte de 
atletas ou dirigentes de equipe durante a prova ou após a prova.  

 Art. 20 – As punições seguirão os critérios da Confederação Brasileira de 
Ciclismo – CBC e União Ciclística Internacional – UCI. 

 
 

RECURSOS 
 

  Art. 21 – O atleta ou equipe que sentir-se prejudicado (a) em alguma das 8 

etapas do campeonato deverá solicitar imediatamente a organização o Formulário de 

Recursos, preencher e entregar a organização antes da entrega da premiação da etapa. 

O mesmo será julgado pelos fiscais de prova e organização. Após a entrega de 

premiação não caberá mais recursos. 

  PLACA BIKE RETORNÁVEL 

 Art. 22 – Serão fornecidas aos atletas placa bike retornáveis. As mesmas 

deverão ser devolvidas a organização imediatamente após o termino da prova. A não 

devolução ou extravio da placa será cobrado R$ 10,00.  

  

 PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM 

Art. 23 - A prova poderá ser gravadas em vídeo e/ou fotografadas. Os atletas 
que tiverem alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes 
da prova. Caso contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer 
tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer compensação financeira, por tempo 
indeterminado. 

 
 
CASOS OMISSOS 
 
Art. 24 - Casos omissos serão julgados pelo conselho organizador da prova 
 



ORGANIZAÇÃO: 

Comissão Organizadora Copa dos Vales de MTB  

             

              

        


