
 

 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M E N T O: 

 

 A Organização deste evento e de responsabilidade da associaçao esportiva dos ciclistas de são 

gonçalo do amarante, com cnpj: 22198672000196 

 

1. A Prova de mtb  terá as seguintes categorias, a prova será realizado em formato de 

XCM. O percurso tem  40km passando pelos municipios da cidade no total mas, as categorias 

FEMININA E INICIANTES tera o percurso reduzido de 20 km. 

CATEGORIAS IDADE: 

Elite A:BERTA. ( maior de 18 anos) 

FEMININA: ABERTA ( maior de 18 anos) 

Master : 30 a 39 anos. 

OPEM B :40 a 59 anos. 

CATEGORIA  LOCAL: ( PARA ATLETAS RESIDENTE E SAO GONÇALO) 

INICIANTE: PARA ATLETAS QUE NUMCA COMPETIRAM EM PROVAS OFICIALMENTE. 

( A DIREÇAO DA PROVA TERA ,TOTAL ALTORIDADE PARA DEFINIR JUNTO A 

DIRETORIA DA ASSOCIAÇA FAZER ESSA CLASSIFICAÇAO. 

 
QUEM PODE PARTICIPAR: 
Qualquer pessoa maior de 18 anos ou menor com autorizaça o por escrita do pai ou 
responsa vel. 
 
 INSCRICOES: 
A inscriçao pode ser feita no site : www.apcrono.com.br 

Ou ate no dia uma hora antes do inicio da largada as 09:00 

TELEFONE:(84)9 88436037- 9 96746329 obs  estaremos disponibilizando pouco dias 
antes a conta juridica para o deposito, 

Do valor da inscriçao de 50.004 REAIS e 01 kilo de alimento na o perecivel, que sera doado 

para as comunidades carenrtes. 

 

PREMIAÇA O POR CATEGORIA. 
TROFEU  Para os 03 primeiros colocados e dinheiro para 5 primeiros, em cada categoria.  
MEDALHAS para 4 e 5.( obs ! A categoria feminina sera premiada em dinheiro so  as 03 
primeiras colocadas o 4 e 5 medalhas e brindes) 
 

PROGRAMAÇAO OFICIAL. 
2- A prova será realizada: 

- 21/10/2018 

- 

DOMINGO 

- Concentração - 7h30min 

- Largada 9h00min 

http://www.apcrono.com.br/


- 

- Local: CENTRO DE SAO GONÇALO, AO LADO DA IGREJA CATOLICA. 

 

SEGURANÇA 

04- Será obrigatório para todos os participantes, sem exceção, o uso do capacete, sapatilhas e/ou 

tênis, shorts, camisa de ciclismo ou camiseta comum (exceto sem roupa adequada para pratica 

esportiva); 

05- A Bicicleta deverá ser de modelo MOUNTAIN BIKE para todas as categorias 

 

NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO 

06- Será obrigatório para todos os participantes, sem exceção, o uso dos números de identificação 

fornecido pela organização. Qualquer violação o atleta será impedido de largar. 

 

TROCA DE BICICLETA 

07- sera permitido a troca da bicicleta pela equipe de apoio bem, como apoio mecanico e agua do 

atleta, caso quebre ou furo pneu. 

 

SÚMULA E LARGADA 

08= todos os atletas tera que assinar a súmula para poder larga. 

09- A Concentração dos ciclistas deverá acontecer uma hora antes do horário previsto para a 

largada, A ORDEM DA LARGADA SERA DEFINIDA PELA DIREÇAO DA PROVA. 

 

RECLAMAÇÕES 

10-  O ciclista que se sentir prejudicado durante a prova, poderá apresentar reclamação ao 

Presidente da associaçao e sua diretoria, através de seu representante legal, de forma individual 

e respeitosa, logo que ultrapasse a linha de chegada. Esta reclamação deverá ser feita por 

escrito, assinada e apresentada até 15 minutos após a sua chegada. 

11- - Eventuais reclamações sobre os resultados, também deverão seguir o mesmo 

procedimento devendo ser entregues até 15 minutos após a divulgação oficial dos 

resultados. 

12-- Se a reclamação afetar um dos classificados que fará jus a premiação, a cerimônia de entrega 

de prêmios será atrasada até que a decisão final do Colégio de Comissários seja divulgada. 

13- O desconhecimento do regulamento não será admitido como justificativa. 

 

 

PENALIDADES 

13- 1 A associaçao esportiva dos ciclistas de são goncalo do amarante será rigorosa na observância 

do presente 

regulamento por todos os participantes. De forma alguma permitirão qualquer deslize 

disciplinar ou antidesportivo. Todos os integrantes da prova,  estarão sujeitos 

às penalidades por desrespeito ao regulamento, aos dirigentes responsáveis pela prova, 

patrocinadores, co-patrocinadores e autoridades publicas. 

14-  As infrações cometidas durante as provas serão penalizadas de acordo com a tabela de 

penalidades contidas no Regulamento das federaçoes ciclisticas e adaptadas a nossa associaçao.  

15-  Quando o faltoso for atleta ou representante de equipe, a penalidade que o atingir poderá 

estender-se a toda a equipe, dependendo da gravidade, a critério da direção geral. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

16- Este regulamento técnico foi elaborado  tendo por base as Normas Internacionais de ciclismo. 

( MOUNTAIN BIKE) 

CANCELAMENTO DE PROVA 
Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, condiço es 



meteorolo gicas, etc), os organizadores estara o isentos de qualquer tipo de indenizaça o que 
na o seja a devoluça o da taxa de inscriça o. 
 

 

         
 

 

 

    ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DOS CICLISTICAS DE SAO GONÇALO DO AMARANTE. 
 

 

                                           PRESIDENTE : 
                                         
 

                               RONIERE XAVIER DA SILVA 
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