
O CIRCUITO IMBATÍVEL DE XCM 2020 – 
REGULAMENTO 

 
DA ORGANIZAÇÃO: 

O 5º CIRCUITO IMBATÍVEL DE XCM USINA SÃO JOÃO, é um evento 
promovido e organizado pela Equipe WELLbike de MTB e Salva Bike, em 

parceria com  entidades públicas e apoio de diversas instituições privadas. 
 

PROGRAMAÇÃO: 
        O 5º CIRCUITO IMBATÍVEL DE XCM USINA SÃO JOÃO será realizado no 
dia 09 de fevereiro de 2020, com largada prevista para às 08:30 . 

CARACTERISTICAS DA COMPETIÇÃO: 
        A prova será disputada em estrada, passando por trechos alternados 
de mata atlântica, terra batida, areia e single tracking, com percurso de        
20km para a categoria infantil e para as demais categorias o percurso será 
de 60km. 

PARTICIPANTES: 
        Poderão participar da prova atletas do sexo masculino e feminino 
com idade a partir de 12 anos, regularmente inscritos de acordo com o 
presente regulamento. 
        Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova com 
autorização por escrito dos pais ou de um responsável legal. A autorização 
deverá estar acompanhada de cópia de um documento de identidade que 
será retido pela organização. 
        A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo 
proibido o auxílio de terceiros. 
 

BICICLETAS E EQUIPAMENTOS: 
        Será permitido aos ciclistas utilizar apenas uma bicicleta para 
percorrer o trajeto, independente do tipo ou modelo. As bicicletas serão 
movidas exclusivamente pela força individual do atleta. O atleta poderá 
prosseguir pelo percurso a pé desde que sua bicicleta esteja presente ( 
carregada, arrastada ou empurrada ) pelo próprio atleta. Um atleta 
separado de sua bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso da 
prova. 
         Equipamento obrigatório: Capacete de ciclismo afivelado. 



         Equipamentos proibidos: Não será permitida a utilização de bicicletas 
motorizadas. 
         O atleta deverá largar e chegar com a mesma bicicleta. 

 
CATEGORIAS: 

          INFANTIL: De 12 até 14 anos. 
 
          ELITE:  De 19 até 39 anos. 

 
          JUVENIL:  De 15 até 16 anos. 
 
          SUB 23:  De 19 até 22 anos. 
 
          JÚNIOR:  De 17 até 18 anos. 
 
          SUB 30: De 23 até 29 anos. 
 
          MASTER A 1: De 30 até 34 anos. 
 
          MASTER A 2: De 35 até 39 anos. 
  
          MASTER B 1: De 40 até 44 anos. 
 
          MASTER B 2: De 45 até 45 anos. 
           
          MASTER C 1: De 50 até 54 anos.  
 
          MASTER C 2: De 55 até 60 anos. 
          
          MASTER D: Acima de 60 anos. 
 
          FEMININO:  A partir de 19 anos. 
 
          FEMININO JUVENIL:  De 12 até 16 anos. 
 
          TURISMO MASCULINO:  A partir de 18 anos. 
 
          NELORE:  A partir de 18 anos e acima de 90kg.  
 
 



 
 
 

INSCRIÇÕES: 
                   As inscrições serão realizadas no período de 20 de novembro de 

2019 à 05 de fevereiro de 2020. 
                   Valor da inscrição: R$ 70,00 + taxa bancária e um kg de alimento não 

perecível para todas as categorias, exceto a categoria infantil que será R$ 
50,00 + taxa bancária; todo alimento arrecadado será doado à 
comunidade “Vila Operária A ILHA”, local da largada/chegada. 

                   A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa 
ser substituída por outra. 

                   As inscrições serão realizadas através do site http://apcrono.com.br 
                    
                    
                      

                                                Observações: 
 

1) O atleta, ao se inscrever, aceita as normas do regulamento desta prova. 
2) Todos os percursos terão concentração nas cidades de Santa Rita/PB e 
Cruz do Espirito Santo/PB. 
3) Para todos os efeitos é considerada a idade do inscrito em 31/12/2020. 
 
                                     Santa Rita/PB, em 15 Novembro 2019. 
 

FISCALIZAÇÃO: 
                   Haverá fiscais em todo o percurso, o atleta que for flagrado 

utilizando de artifícios para levar vantagem sobre os demais competidores 
(pegando atalhos, caronas em qualquer tipo de veículo, etc. ), será 
automaticamente desclassificado. 

                   Não será permitido nenhum tipo de apoio por parte de terceiros ao 
longo do percurso. 

                   A organização disponibilizará 04 pontos fixos de hidratação. 
 
 
 

PREMIAÇÃO: 
          OS 05 primeiros de cada categoria receberão troféus. 



          Todos os atletas que completarem a prova receberão medalha 
finisher. 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 
                   Ao participar deste evento, cada participante está 

incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem 
divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e 
televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para uso informativo, 
promocional ou publicitário relativos à prova, sem arcar nenhum ônus aos 
organizadores, patrocinadores e/ou meios de comunicação. 

                   A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores 
não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelos atletas 
inscritos na prova, à terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de 
única e exclusiva responsabilidade. 

 
 
 

DÚVIDAS: 
                   As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 

Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso à estas 
decisões. 
         

 
           
 

 
 

 


