
 

 
INFORMAÇÕES E REGULAMENTO  

1º XCO FABEX – Edição Gravataí/RS 

 

Organização e responsabilidade: Fabex Bike 
Data: 05/05/2019 
Horário: início das baterias às 8h | previsão de término às 17h 
Local: Clube Oásis Piscinas (Estrada Henrique Closs, 5056, Neópolis, Gravataí/RS).  
“Popular Estrada de Santa Tecla” 
 
 

1. Categorias e premiação 
 

 ELITE (Idade mínima de 18 anos) 

 SUB-30 (nascidos entre 1990 - 2000) 

 MASTER A1 (nascidos entre1989 - 1985) 

 MASTER A2 (nascidos entre1984 – 1980) 

 MASTER B1 (nascidos entre1979 - 1975) 

 MASTER B2 (nascidos entre 1974 – 1970) 

 MASTER C (nascidos até 1969) 

 ESTREANTE (Idade mínima de 16 anos c/autorização) 

 FEMININA (Idade mínima de 16 anos c/autorização) 
 

As categorias Master A1, A2, B1, B2, C, Estreante e Feminina terão baterias de 25 
minutos + 1 VOLTA. 
A categoria Elite terá baterias de 30 minutos + 1 VOLTA. 
 
Os primeiros cinco colocados de cada categoria receberão Troféus. 
Todos os demais que completarem a prova receberão medalhas de participação. 
 
 Também teremos troféu de premiação para a maior Equipe, convide e 
participe com a sua! 
 
 

2. Inscrições 
 

As inscrições poderão ser feitas no Site do Risco Zero ou diretamente na Fabex Bike 
(Rua 24 de agosto, 1617, Esteio/RS). 
  
Obs: No site do Risco Zero haverá a cobrança de uma taxa de comodidade. 



 
 
 
 

1° LOTE 
até 10/04/19 – R$60,00 

 
2° LOTE 

de 11/04/19 à 22/04/19 – R$70,00 
 

3º LOTE 
de 23/04/19 à 30/04/19 – R$100,00 

 
*Após essa data não serão aceitas inscrições. 
*LIMITE MÁXIMO DE 150 ATLETAS. 
 
 

3. Retirada de Kits 
 
O kit do atleta poderá ser retirado: 

 Dia 03 de maio de 2019 (sexta) das 14h às 19h; na Fabex Bike. 

 Dia 04 de maio de 2019 (sábado) das 9h às 12:30h na Fabex Bike. 

 dia do evento à partir das 7h. 
 

O atleta que não retirar seu Kit com no mínimo 1 hora de antecedência da largada 
de sua bateria, será considerado desistente e não poderá participar da prova.  
Obs: esta obrigatoriedade é importante para poder fazer a gestão de largada e conferências de 
nome e placa no sistema. 

 
No momento da retirada do Kit, o atleta precisa estar munido de seu RG e deverá 

conferir seus dados na ficha de inscrição (Nome Completo + Data de Nascimento + 
Modalidade).  
 
 

4. Alimentação 
 

Estaremos disponibilizando a compra de almoço (buffet com carnes e saladas) 
antecipado por R$25,00 até dia 30/04/19. No dia, o valor será de R$30,00. 
 
Obs: A compra do almoço não é limitado por atleta e poderá ser adquirido para toda 
família. 
 
Além disso, o Clube terá opções de lanches e bebidas durante todo. 
 



Também será possível alugar espaços com churrasqueira no clube pelo valor de 
R$50,00 (poderá ser pago no dia). 
 
 
 
 

5. Estrutura para o evento 
 

 Pista inédita, construída para o evento; 

 Disponibilidade de Ambulância e socorro médico no local; 

 Seguro para o Atleta; 

 Grande estrutura com piscinas, áreas de lazer, estacionamento, restaurante e 
churrasqueiras; 

 Medalhas e troféus de premiação; 

 Placa do evento; 

 Alimentação. 
 
 

6. Da bicicleta e equipamentos 
 
É OBRIGATÓRIO: 

 Uso de capacete afivelado e próprio para a prática de ciclismo; 

 Uso de bicicletas do modelo Mountain Bike; 

 Uso de pneus com cravos próprios para o tipo de terreno, não sendo permitido 
uso de pneus slick (lisos) ou misto. 

 
As bicicletas serão movidas exclusivamente pela força individual do atleta. 
 
 

7. Regulamentação 
 
7.1  Será disponibilizada uma planilha com cada atleta inscrito em suas devidas 
categorias no Facebook; 
 

7.2   A troca de categoria será aceita somente até o fechamento do 2º lote, dia 22-04-
2019. 
 
7.3  O 1º XCO FABEX é uma competição que tem como objetivo incentivar atletas 
amadores na participação em provas, mas que também contempla atletas experientes; 

 
7.4 Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova nas categorias 
Estreante ou Feminina com autorização por escrito dos pais e/ou responsável legal. A 
autorização deverá ser solicitada no momento da inscrição e o responsável deverá 
apresentar um documento de identificação;  
 



7.5  Em caso de irregularidade na inscrição, não cumprimento de regras estipuladas ou 
em caso de falha ou desentendimento que coloque em risco o normal andamento do 
evento, a organização se coloca no direito de anulação da inscrição do atleta 
envolvido. Nesse caso, será realizada a devolução dos valores pagos mediante recibo, 
podendo a organização reter custos operacionais, de seguro ou premiação; 
 
7.6  A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o 
auxílio de terceiros; 
 
7.7  A Organização reserva o direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que 
julgue inadequado para a utilização no evento. Todo equipamento que o atleta 
utilizará na prova poderá ser checado momentos antes da largada, caso seja 
considerado impróprio ou de risco para participação no evento, o atleta será impedido 
de participar na competição; 
 
7.8 Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZADORA, bem como seus 
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou 
acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o 
motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas 
ou participantes venham a sofrer durante a participação neste evento; 
 
7.9  Ao participar desta competição, o atleta assume a responsabilidade por seus 
dados fornecidos e aceita totalmente o presente regulamento, participando por livre e 
espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde, caso julgue 
necessário consulte um médico antes de decidir participar; 
 
7.10 Todo atleta participante estará assegurado por cobertura de seguro contra 
acidentes, dentro o prêmio contratado através de empresa seguradora ativa no 
mercado, e devidamente inscrita junto a SUSEP; 
 
7.11 A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se 
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova, a 
terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva 
responsabilidade do mesmo. 
 

 

8. Controle de Prova 
 
8.1 O controle da prova será através de Cronometragem manual, registrado por 
câmeras na linha de chegada; 
 
8.2 Para dúvidas sobre questões de tempo, chegada ou outras que saiam do âmbito 
natural da prova, a Organização nomeará uma comissão de Julgamento que terá 
decisão soberana através do voto de maioria simples. 
 
 

9. Direito de Imagem 



 
 Ao inscrever-se no evento, o 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 usos 
informativos, promocionais ou publicitários relativos à(s) prova(s), sem acarretar 
nenhum ônus a Organização, patrocinadores ou meios de comunicação. 
 
 
 

  10. Protesto 

 
Caso algum atleta sinta-se prejudicado durante a competição, poderá encaminhar 
protesto por escrito à organização do evento, mediante pagamento de taxa 
correspondente a R$ 400,00. Caso o protesto seja aceito, o valor será devolvido. 
O prazo para registrar a reclamações é de no máximo uma hora após a divulgação dos 
resultados. 
 
Os casos omissos a este Regulamento deverão ser encaminhados a Comissão 
Julgadora, que usará como base as normas do Regulamento Técnico da modalidade, 
Federação Gaúcha e Confederação Brasileira de Ciclismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Tacitamente, ao efetuar a inscrição no 1º XCO FABEX, TODOS os inscritos na prova 
aceitam os termos do presente regulamento, não podendo, sob qualquer pretexto, 

alegar seu desconhecimento. 


