
REGULAMENTO PARTICULAR 1º DAY NIGHT 

 1. DA PROVA 

 1.1. A prova será realizada na Arena Coberta do Centro de Eventos de Campina Grande do Sul, no dia 
12.02.2011, com largada prevista às 16h (horário de Brasília). 

1.2. O circuito será na modalidade XC (cross-country) de resistência. 

1.3. A duração da prova será de 6 (seis) horas, com início a partir da largada e seu término quando o 
atleta em percurso, de cada categoria completar as 6 horas e completar a volta no percurso passando pela 
linha de chegada.  

1.4. Somente serão aceitas na prova bicicletas modelo MTB, aro 26. 

1.5. No dia da prova será entregue uma pulseira individual em que o atleta deverá portar desde a largada 
e durante o percurso até o final da prova e premiação. 

1.6. Somente será fornecida água num único local do circuito pela comissão organizadora aos atletas 
inscritos, a alimentação será de responsabilidade de cada atleta. 

2. DAS CATEGORIAS 

2.1. Elite Solo Masculina (mínimo 18 anos-nível técnico); 
 
2.2. Solo Masculina: 17 à 29 anos (nascidos entre1992-1981);     
                                  30 à 39 anos (nascidos entre 1980-1971);      
                                  40 à 49 anos (nascidos entre 1970-1961);        
                                  50 ou mais (nascidos até 1960) 
                                                  
2.3. Solo Feminina (categoria única- mínimo 18 anos) 
 
2.4. Dupla Masculina - somatória de idade: até 60 anos;  
                                                                      61 à 80 anos; 
                                                                      81 anos ou mais; 
 
2.5. Dupla Feminina (categoria única-idade mínima 17 anos cada atleta) 
 
2.6. Considera-se a idade em que se encontra o atleta no dia da prova. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas pessoalmente nas lojas Baron Bikes,Klemba Bikes, Hunger Bikes, 
Jamur Bikes, Bike Brothers e Cicles Radar, preenchendo integralmente a ficha de inscrição com seus 
dados, sem rasuras ou borrões, assinando-a se for maior de 18 anos e se menor de 18 assinando 
juntamente com seu responsável efetuando o pagamento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para a 
categoria elite e R$ 40,00 (quarenta reais) para as demais categorias. 

3.1.1. É obrigatório juntar a ficha de inscrição cópia dos documentos RG e CPF do atleta, se houver 
responsável deste também. 

3.2. Poderá ainda ser efetuada a inscrição por e-mail, enviando a ficha de inscrição devidamente 
preenchida e assinada e dos arquivos digitalizados do RG e CPF, enviando juntamente o comprovante de 
depósito do respectivo valor. 



3.3. Os atletas que efetuarem as inscrições por e-mail, deverão obrigatoriamente no dia da prova entregar 
as cópias dos documentos enviados (ficha de inscrição, comprovante de depósito, copia RG e CPF). 

3.4. Não será permitida a inscrição de atleta com problemas de saúde que não correspondam à exigência 
da prova. Sua declaração e aceitação no momento da inscrição valerão como reconhecimento de sua 
situação física, mental, bem como ao uso obrigatório dos equipamentos obrigatórios (capacete e lanterna). 

3.5. Não será permitida alteração de categoria do atleta após a inscrição. 

3.6. O dia 10.02.2011 é o prazo máximo para a inscrição da prova.  

4. DA RETIRADA DO KIT E PREPARAÇÃO DA LARGADA 

4.1. O kit contendo as placas com o número, pulseira de identificação e camiseta deverão 
obrigatoriamente ser retirados pelos atletas inscritos no prazo máximo de 1 (um) hora antecedente a 
largada (15:00h). 

4.2. A cada atleta corresponderá um número, que será igual na plaqueta da bicicleta que obrigatoriamente 
será fixada na parte frontal superior e a plaqueta do atleta que obrigatoriamente será fixada na parte das 
costas da camisa, devendo ambas estarem legíveis para leitura do número. 

4.3. As bicicletas receberão lacres, que serão efetuados imediatamente na retirada do kit acima. 

5. DA LARGADA  

5.1 Será única, no horário previsto (16h), com todos os atletas inscritos, sendo nas categorias duplas 
apenas um dos atletas a largar. Deverão permanecer alinhados na linha de largada, cuja escolha no 
posicionamento será livre pelos atletas. 

5.2. O horário máximo para os atletas se alinharem será até as 15h e 50 min. 

5.3. Havendo a necessidade de parada para descanso ou reparo do equipamento depois da largada, o 
atleta deverá completar a volta em que se encontra, no sentido do circuito, seja pedalando, empurrando ou 
carregando a bicicleta até o local destinado do revezamento/descanso, se assim não o fizer a volta será 
desclassificado, na forma do item 12.6. 

5.4. O prazo máximo para reconhecimento do circuito será até as 15h e 30 min., do dia da prova, não 
podendo o atleta permanecer nele depois deste horário sob pena de ser desclassificado. 

6 DA CONTAGEM DE VOLTAS E CRONOMETRAGEM 

6.1. O atleta deverá passar pelo ponto de passagem individualmente para a contagem de suas voltas, ou 
seja, ficando PROIBIDA a ultrapassagem neste local, sob pena de desclassificação. 

6.1.1. A volta completada é aquela em que o atleta passa pelo ponto de passagem que ficará após a linha 
de largada/chegada. 

6.2. A organização iniciará o cronometro no momento da largada. 

6.3. Cada atleta fica responsável em observar o horário da prova através do cronômetro que estará na 
linha de largada/chegada, porém recomenda-se o uso de cronometro pessoal (individual). 

 

 



7. DAS PARADAS DAS CATEGORIAS SOLO 

7.1. Será livre a parada, independentemente do número de voltas para descanso, manutenção da 
bicicleta, abastecimento de água, alimentação, etc., porém não será descontado esse tempo, ou seja, a 
prova segue normalmente independente do atleta estar ou não percorrendo o circuito. 

7.2. A parada é de livre escolha dos atletas e deverá ser efetuado no local próprio demarcado na prova, 
cabendo a cada atleta sua escolha e decisão em parar ou não. 

8. DO REVEZAMENTO E DAS PARADAS DAS CATEGORIAS DUPLAS 

8.1. Será livre a parada independentemente do número de voltas para revezamento, descanso, 
manutenção da bicicleta, abastecimento de água, alimentação, etc., porém não será descontado esse 
tempo, ou seja, a prova segue normalmente independente do atleta estar ou não percorrendo o circuito. 

8.2. A parada é de livre escolha entre os atletas da categoria duplas e deverá ser efetuado no local próprio 
demarcado da prova, cabendo a eles sua escolha e decisão em parar para revezar ou não. 

8.3. O revezamento deverá ocorrer no mesmo local destinado as paradas, com os atletas desmontados 
(bicicleta ao seu lado) e assim sucessivamente até o termino da prova. 

9. DAS DESISTÊNCIAS 

9.1. Os atletas ficam obrigados a informar aos organizadores, na linha de largada/chegada sobre sua 
desistência, por isso é conhecimento de cada um sua capacidade e limite físico em continuar na prova até 
o final. 

9.2. Cabe a cada atleta a decisão em desistir, se assim o fizer deverá retirar-se do circuito e se 
encaminhar aos organizadores informando sua desistência. 

10. DO TERMINO DA PROVA 

10.1. A prova termina com o fechamento do horário das 6h a partir da largada, o atleta após este horário 
em percurso no circuito terá que completar a volta em que se encontra e passar pela linha de 
largada/chegada para CONCLUIR a prova. 

10.1.1. O critério usado para definir os vencedores entre os atletas ou duplas, será pelo número de voltas 
completadas durante as 6 horas. 

10.1.2. Havendo empate entre atletas de uma categoria, será usado como critério de desempate o do 
menor tempo de conclusão da última volta. 

10.2. Se houver a necessidade do término antecipado da prova por caso fortuito ou de força maior que 
coloquem em risco a integridade das pessoas envolvidas, valerá o critério de maior número de voltas 
realizadas pelos atletas no horário de fechamento antecipado do horário, havendo nesta circunstância 
empate serão usadas as regras do item 9.1.2. 

11. DA PREMIAÇÃO 

11.1. Os seis primeiros atletas ou duplas que em suas respectivas categorias forem colocados do 1º ao 6º 
lugar, conforme o critério de colocação do item 10.1.1., receberão os prêmios adiante mencionados. 

11.1.1. Os colocados do 1º ao 3º lugar de cada categoria receberão troféus de suas respectivas 
colocações; do 4º ao 6º receberão medalhas de suas respectivas colocações. 



11.2. Serão entregues medalhas de participação da prova para todos os atletas inscritos que completarem 
a prova. 

11.3. Além da premiação acima do item 11.1.1., os atletas do 1º ao 6º lugar da cada categoria elite e solo 
feminino, receberão ainda a premiação em dinheiro na seguinte forma: 

Categoria Elite: 1º lugar: R$ 600,00 (seiscentos reais) 
                          2º lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais)  
                          3º lugar: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
                          4º lugar: R$ 300,00 (trezentos reais) 
                          5º lugar: R$ 200,00 (duzentos reais) 
 
Categoria Solo Feminino: 1º lugar: R$ 300,00 (trezentos reais)  
                                          2º lugar: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
                                          3º lugar: R$ 200,00 (duzentos reais) 
                                          4º lugar: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 
                                          5º lugar: R$ 100,00 (cem reais) 
                                          6º lugar: R$   50,00 (cinquenta reais) 
 
11.3.1. Para as demais categorias além da premiação acima do item 11.1.1., receberão ainda a premiação 
em dinheiro na seguinte forma: 
 

1º lugar: R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) 
                                 2º lugar: R$ 100,00 (cem reais) 
                                 3º lugar: R$   50,00 (cinqüenta reais) 
 
11.4. Os valores dos prêmios são por colocação em cada categoria inscrita e não por atleta em caso de 
dupla. 

11.5. O valor do prêmio será pago pela comissão organizadora aos atletas logo após o podium.  

11.5.1. Sendo o atleta premiado menor de idade deverá o responsável receber juntamente com ele o 
prêmio em dinheiro. 

11.6. A premiação em dinheiro acontecerá desde que na categoria respectiva tenham ocorrido as 
inscrições de no mínimo 10 atletas nas categorias individuais e 20 atletas nas categorias em duplas. 

11.7. Obrigatório portar documento de identificação para receber a premiação (RG, CNH, CT ou qualquer 
outro documento oficial com foto). 

12. DAS REGRAS GERAIS E DAS DESCLASSIFICAÇÕES 

12.1. É obrigatório o uso de capacete, uniforme de ciclista ao atleta e uso de lanterna durante a parte 
noturna a prova. Estes equipamentos deverão ser específicos para a modalidade MTB-XC, o não 
cumprimento deste item desclassifica o atleta sem direito a recursos e/ou reclamações. 

12.2. Fica permitido o empréstimo de lanterna desde que esta seja correspondente ao esporte, podendo 
ser fixada na bicicleta ou capacete. 

12.3. Em caso de extravio da pulseira ou lacre da bicicleta, os atletas solo ou em dupla ficam 
automaticamente desclassificados, sem direito a reclamação ou recurso. 

12.4. É obrigatório o uso de faróis dianteiros de qualquer cor e lanternas traseiras na cor vermelha, que 
devem permanecer ligados obrigatoriamente logo após o por do sol, sob pena de desclassificação. 
Recomenda-se que sejam ligados anteriormente devido as condições climáticas do dia, tais como chuva, 
neblina, poeira. 



12.5. Recomenda-se ainda o uso do seguintes equipamentos: luvas, óculos, caramanholas. 

12.6. Será ainda desclassificada o atleta ou dupla que:  

a) estiver no decorrer da prova sem a plaqueta da bicicleta com o número bem como seu número fixado 
na camisa na parte das costas. 

b) não estiver o atleta com a pulseira de identificação e o lacre em sua bicicleta. 

c) o atleta que alterar a plaqueta de identificação ou o número do atleta, remover adesivos ou colocar 
adesivos neles. 

d) sair do percurso do circuito no intuito de obter  qualquer vantagem no percurso ou no tempo da prova. 

e) adotar qualquer atitude antiesportiva; 

f) trocar de bicicleta por outra que não tenha o lacre, bem como adulterar a pulseira de identificação. 

g) ofender, desrespeitar ou atentar contra qualquer membro da organização, patrocinadores e/ou atletas. 

h) percorrer o trajeto do circuito em sentido contrário da prova. 

i) efetuar o revezamento fora da área específica. 

j) descumprir qualquer das normas constantes deste regulamento. 

13. DOS RECURSOS  

13.1. A comissão organizadora, é a autoridade máxima do evento e analisarão os eventuais recursos 
desde que o atleta devidamente inscrito reclamante o faça por escrito e pague o valor da taxa de R$ 
150,00 (cento e cinqüenta reais) somente em dinheiro, para a análise. 

13.2. O prazo para propor o recurso é de até 30 (trinta) minutos do fechamento da prova (18h e 30min.). 

13.3. Do resultado do recurso não caberá novo recurso, sendo ele terminativo e conclusivo do fato alegado 
pelo atleta recorrente. 

13.4. Requisitos para interpor o recurso: a) estar o atleta devidamente inscrito; b) ter largado e completado 
a prova; c) portar a pulseira de identificação e lacre na bicicleta; d) efetuar o recurso de forma escrita e 
legível. 

13.5. Não serão aceitas reclamações verbais. 

13.6. Se o recurso for provido, a penalidade a ser imposta somente será a desclassificação do atleta 
considerado infrator de algum(ns) item(ns) citado(s) no item 11.6 deste regulamento. 

13.7. Havendo casos omissos neste regulamento, os mesmos serão analisados pela comissão 
organizadora. 

14. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS ATLETAS  

14.1 A comissão organização, fiscais de prova, apoiadores e patrocinadores não são responsáveis pelos 
equipamentos dos atletas, devendo estes ter o cuidado de guarda e responsabilidade sobre eles. 



14.2. Os atletas deverão tomar todos os cuidados necessários para não prejudicar os equipamentos de 
outros atletas bem com se abster de provocar acidentes, seja por culpa ou dolo. 

14.3. Os atletas desde a inscrição reconhecem e aceitam o conteúdo deste regulamento, seguindo todas 
as suas normas. 

14.4. Reconhecem e aceitam ainda que a prova de MTB-XC de resistência para a qual se inscreveu é uma 
atividade esportiva de risco e assume total e irrestrita responsabilidade em participar da prova. Se o atleta 
for menor de 18 (dezoito) anos a ficha de inscrição deverá ser acompanhada de cópia dos documentos do 
responsável e sua assinatura. 

14.5. Recomenda-se que o atleta leve durante o percurso água, alimentos, ferramentas para o decorrer da 
prova, tendo em vista que a duração desta é de 6 (seis) horas. 

14.6. É recomendado a cada participante possuir plano de saúde para a necessidade de assistência 
médica que precisar. O atendimento médico prestado no local do evento será somente de primeiros 
socorros e a ambulância servirá para traslado do atleta ao hospital. 

14.8. Lembre-se de respeitar a natureza, a comissão organizadora, fiscais de prova, os atletas, a 
integridade física e a todos aqueles que de alguma forma se encontram no evento. Lembramos que os 
resíduos deverão ser jogados nas lixeiras e não no circuito ou na área do evento. 

BOA SORTE A TODOS! 


