
REGULAMENTO PROVA XCO – CIRCUITO DOS IMIGRANTES 

Data: 10/03/2018 (Sábado) 

Horário de início: 14 horas 

Local: Casa Polaski, Rua Padre José Koming, 120, ao lado da Sociedade Rui 

Barbosa, bairro Alto Paraguaçu – Núcleo Histórico, Itaiópolis/SC. 

1. A PROVA  

1.1 O evento será disputado na modalidade Cross Country Olímpico (XCO), em circuito 

previamente definido, composto por trechos de trilhas e estradas. 

1.2 Nas categorias masculinas, a prova consistirá em 3 (três) voltas no circuito, 

totalizando aproximadamente 30km. 

1.3 Na categoria feminina, a prova consistirá em 1 (uma) volta no circuito, totalizando 

aproximadamente 10km. 

1.4 Dependendo das condições climáticas ou casos fortuitos, a organização da prova 

poderá alterar os percursos, porém sem haver muita variação em relação à distância 

percorrida. 

2. CATEGORIAS 

2.1 A prova de XCO terá as seguintes categorias: 

Masculina: 18 a 29 anos (nascidos entre 1999 e 1989) 

Masculina: 30 a 39 anos (nascidos entre 1988 e 1979) 

Masculina: 40 anos acima (nascidos até 1978) 

Masculina: Elite (todas as idades) 

Feminina: 18 anos acima (categoria única) 

 

2.2 Caso não haja no mínimo 5 inscritos na categoria, a organização da prova poderá 

deixar de realizar a prova da referida categoria, avisando com antecedência mínima de 1 

dia ao(s) inscrito(s), devolvendo o valor da inscrição pago. 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições serão realizadas através do site Risco Zero Adventure pelo link: 

http://www.riscozeroadventure.com.br/index/calend_ver/449 

3.2 O valor da inscrição para a prova XCO é de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e dá 

direito participação na referida prova e kit do atleta (identificação para a prova, mochila 

e camiseta do evento, inscrição para um dos percursos de Cicloturismo e vale almoço 

para o domingo).  

3.3 Caso o atleta não tenha interesse em participar do Cicloturismo no domingo, poderá 

retirar a mochila e camiseta, porém o valor da inscrição permanece o mesmo. 

http://www.riscozeroadventure.com.br/index/calend_ver/449


4. DISPUTA 

4.1 Na entrada do funil para o alinhamento das categorias será realizada a vistoria dos 

atletas para confirmação das placas com o numeral do atleta, chip, lacre ou qualquer 

outro acessório de identificação e segurança exigido pela organização. O atleta que não 

estiver com algum dos itens exigidos pela organização será impedido de alinhar para a 

largada até sua devida regularização com a organização da prova. 

4.2 A largada será feita em grupo, por categoria, com pequeno intervalo entre as 

categorias para não haver afunilamento nas trilhas.  

4.3 No portal estarão instaladas antenas de cronometragem, as quais farão a leitura do 

chip de classificação final de cada participante com seu devido tempo de prova em sua 

devida categoria. 

4.4 O atleta que por algum motivo não passar pela linha de chegada não terá a sua 

classificação e seu tempo contabilizado, perdendo o direito a reclamações posteriores. 

4.5 O circuito estará aberto para reconhecimento do atleta interessado nos dias que 

antecedem a prova e na manhã do dia do evento, podendo a organização suspender o 

reconhecimento para sinalização e execução de serviços no percurso.  

5. PREMIAÇÃO 

5.1 Serão premiados os 3 primeiros colocados de cada categoria com entrega de troféu e 

valores em espécie, sendo de R$ 300,00 para o 1º colocado, R$ 200,00 para o 2º 

colocado e R$ 100,00 para o 3º colocado. 

5.2 A entrega da premiação ocorrerá ao término da disputa de todas as categorias, no 

mesmo local da largada, cabendo aos atletas premiados se posicionarem em posição de 

honra e respeito aos de mais atletas, público e organizadores do evento. 

6. REGRAS GERAIS E PUNIÇÕES 

6.1 A prova não terá uso exclusivo de quaisquer vias públicas ou privadas durante todo 

o roteiro de prova, devendo o atleta seguir todos os regulamentos de trânsito regulares 

durante a realização da mesma. 

6.2 O atleta poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela organização caso seja 

resgatado durante a prova, não informando à organização deste abandono, seja flagrado 

em caso de corte do circuito pré-estabelecido ou não constando a sua passagem nos 

postos de controle. 

6.3 O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente 

(carregada, arrastada, empurrada) pelo próprio atleta. Um atleta separado de sua 

bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso da prova. 



6.4 Casos fortuitos que impliquem em eventual prejuízo ao atleta, tais como queda de 

outro competidor, circulação de veículos no percurso, dentre outros, eximem a 

organização da prova de eventuais reclamações. 

6.5 É obrigatório o uso de bicicletas aro 26”, 27,5” ou 29” tipo MTB e capacete, sendo 

desclassificados os atletas que desobedecerem a essa recomendação. 

6.6 O atleta não deverá se utilizar de meios que possam ser considerados desleais para 

obter vantagem sobre os outros atletas, nem ser desrespeitoso com os responsáveis pela 

organização da prova. 

6.7 Provocada para solucionar eventual questão relacionada à disputa da prova, a 

comissão organizadora tomará sua decisão por maioria de votos, sendo soberana a 

decisão tomada.  

6.8 Serão mantidos pela organização no mínimo 1 ponto de abastecimento de água 

(hidratação) durante o percurso. 

6.9 Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (acidente, condições 

meteorológicas, etc.), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização 

que não seja apenas e somente a devolução da taxa de inscrição. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1 Os atletas são responsáveis pelos seus atos e por quaisquer conseqüências que deles 

possam vir, seja a sua própria pessoa ou terceiros, isentando as entidades e empresas 

envolvidas direta ou indiretamente neste evento de toda e qualquer responsabilidade 

sobre o mesmo, estando ciente do conteúdo deste regulamento e assumindo todos os 

riscos, inclusive os relativos a quedas, problemas de saúde e condições do circuito e do 

tráfego.  

7.2 Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem ou nome, divulgada através de fotos, filmes, rádio, 

jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos 

informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum 

ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação. 

7.3 No momento da retirada do kit, o atleta assinará Termo de Responsabilidade, não 

sendo possível sua participação sem a prévia assinatura do referido termo. 


