
13ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE MTB EM 
BANANEIRAS - 2020  

REGULAMENTO OFICIAL 
 

A 13° Edição da Corrida de MTB em Bananeiras/PB, é um evento promovido e pela 
Diretoria de Esporte de Bananeiras em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Bananeiras, e na pessoa de Reinaldo Oliveira, como também em parceria com entidades 
públicas e apoio de diversas instituições privadas. 

 

PROGRAMAÇÃO: A 13° Edição da Corrida de MTB em Bananeiras será realizada no dia 26 
de janeiro de 2020, com largada prevista para às 08:30, com concentração em frente à 
Igreja Matriz na Rua Castro Pinto. 

 

CARACTERISTICAS DA COMPETIÇÃO: A prova será disputada em estrada, passando por 
trechos alternados de mata atlântica, terra batida, piçarro e subidas com alta elevação, 
em um percurso de 37km para todas as categorias. 

 

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, independentemente 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: 

 Feminino (Idade Livre); 
 Master A (30 a 39 Anos); 
 Master B (40 a 49 Anos); 
 Master C (A partir de 50 Anos); 
 Sub 30 (23 a 29 Anos); 
 Sub 23 (19 a 22 Anos); 
 Junior (17 a 18 Anos); 
 Juvenil (12 a 16 Anos); 
 Turismo A (19 a 39 Anos); 
 Turismo B (A partir de 40 Anos); 
 Passeio (categoria livre, onde não haverá pódio, destinada a quem deseja 

percorrer o percurso usufruindo da estrutura do evento); 

Obs.: Não haverá categoria Elite Masculino, e sim uma premiação “Geral” para os 5 
primeiros homens que cruzarem a linha de chegada. 

 

INSCRIÇÕES: 

 Valor da inscrição para todas as categorias: R$ 40,00, exceto a categoria Passeio 
que o valor é R$ 30,00. Período das inscrições é de 01/12/2019 à 18/01/2020. 
Todo e qualquer pagamento deve ser realizado até o dia 22/01/2020, não sendo 
aceito pagamentos nem inscrições no dia do evento. 

 A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e 
classificação por categorias é a que o atleta terá em 31 de dezembro de 2020. 

 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. Onde ao se inscrever o atleta aceita as normas do 
presente regulamento. 

 

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 colocados de cada categoria receberão troféus, exceto as 
categorias Turismo A e B que vão receber troféus até o 10° lugar. 

 Todos os participantes que completarem a prova receberão medalha de finisher. 



 Como citado anteriormente, os 05 primeiros homens que cruzarem a linha de 
chegada, tendo completado por inteiro o percurso, formarão um pódio 
denominado de “Geral”, independentemente de sua categoria de origem. 

 A premiação da prova não é cumulativa, sendo assim, os 05 atletas que 
compuserem o pódio da “Geral”, automaticamente estarão fora do pódio de sua 
categoria de origem. 

 Tabela de Premiação: 

Categoria 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 4º Lugar 5º Lugar 
Geral R$500,00 R$350,00 R$300,00 R$230,00 R$200,00 

Master A 01 Quadro R$150,00 R$100,00 Brinde Brinde 
Master B 01 Quadro R$150,00 R$100,00 Brinde Brinde 
Master C 01 TransBike Brinde Brinde Brinde Brinde 
Sub 23 01 Quadro R$150,00 R$100,00 Brinde Brinde 
Sub 30 01 Quadro R$150,00 R$100,00 Brinde Brinde 

Elite Feminino R$200,00 R$150,00 R$100,00 Brinde Brinde 
Junior R$130,00 R$120,00 R$100,00 Brinde Brinde 
Juvenil Brinde Brinde Brinde Brinde Brinde 

Turismo A R$150,00 R$100,00 Brindes do 3º ao 10º 
Turismo B 01 Capacete Brindes do 2º ao 10º 
 

     

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. 


