
                   
  

INFORMAÇÕES E REGULAMENTO   

                          Campeonato Litoral Norte de MTB 
  

Organização: Litoralcomp  

E-mail: litoralcomp@gmail.com 

Fone: (51) 99797-5858 

 

  

1-1-. Categorias premiação e pontuação 
 

Pontuação de todas as categorias da competição se dará da seguinte forma: 
1° Colocado =20 pontos            8° Colocado =9 pontos 

2° Colocado =18 pontos            9° Colocado =8 pontos 

3° Colocado =16 pontos           10° Colocado =7 pontos 

4° Colcoado =14 pontos             

5° Colocado =12 pontos           Todos após a 10° Colocação que completarem a prova recebem 2 pts. 

6° Colocado =11 pontos           Atletas Inscritos que  largaram mas não completaram a prova recebem 1 pt 

7° Colocado =10 pontos 

TODOS OS ATLETAS INSCRITOS RECEBERÃO PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 1 PONTO. 

 

1-2 Ranking 

 

Ranking após cada etapa do CAMPEONATO, será postado na página do facebook, instagram do 

Campeonato Litoral Norte e LitoralComp assim como no site www.litoralcomp.com.br  

 

1-3 DESEMPATE 

 

O critério de desempate após as 6 etapas do 2° clnmtb se dará pela melhor classificação na última etapa 

que participou. 

 

 
1-4-CATEGORIAS E PREMIAÇÃO DAS ETAPAS DO 1°CLNMTB 

 

Troféus para os 5 primeiros de todas as categorias da competição  

 

-Categoria Estreante Masculina: (atletas participando das primeiras competições)- 

-Categoria Estreante Feminina: (atletas participando das primeiras competições)  

 

*Passeio recebe medalha de participação para todos os inscritos –  
 

  

 *Também teremos troféu de premiação para a MAIOR Equipe uniformizada no evento.  

 

 

2. Inscrições  
  

mailto:litoralcomp@gmail.com
http://www.litoralcomp.com.br/


As inscrições poderão ser feitas no Site do Risco Zero ou nos pontos de inscrições abaixo: 

 

    

Obs: No site do Risco Zero haverá a cobrança de uma taxa de comodidade.  
 Outlet das Bikes:                               
Benetti bikes e motos.                       Ciclo Martins 
Central das bikes                               Klein Bike 
Praia Bike                                          Tainha-Arroio do Sal 
RB bike shop 
Casa Ramos: 
Litoral Bikes 
 
VALORES: 

-INSCIÇÕES ANTECIPADAS Competição CLNMTB  

todas as inscrições que terão premiação em dinheiro;  

=R$100,00 

Inscrições Estreantes =R$80,00 

INSCRIÇÕES CLNMTB na hora do evento: 

Se atingirmos o número máximo de atletas para esta etapa não teremos inscrições na hora. Caso 

tenhamos algumas inscrições o valor =R$120,00 

 

INSCRIÇÕES ANTECIPADAS PASSEIO MTB ; 

 =R$50,00 

Se atingirmos o número máximo de atletas para esta etapa não teremos inscrições na hora. Caso 

tenhamos algumas inscrições o valor =R$60,00 

 

- Não deixe para a última hora pois possivelmente atingiremos antes da data final o número de inscritos. 
 

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

• Dia anterior ao evento (sábado) das 14h às 18h; no local do evento.  

• No dia do evento (domingo) das 6:30h às 8:00h no local do evento.  

 

O atleta que não retirar seu Kit no tempo estipulado 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 de cronometragem.  

  

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).   

IMPORTANTE 

APÓS RETIRAR SEU KIT, TODOS OS ATLETAS DA COMPETIÇÃO TERÃO QUE IR AO GAZEBO DO 

CADASTRAMENTO DO SEU NUMERO COM SEU NOME, A FIM DE GARANTIR QUE O SISTEMA 

CRONOMETRAGEM ESTEJA SALVO O NOME COM O NÚMERO DA PLACA RECEBIDA EM CADA EVENTO. 

O ATLETA QUE NÃO CADASTRAR SUA PLAQUINHA NO GAZEBO DE CADASTRAMENTO NÃO SERÁ 

CLASSIFICADO NA SUA CHEGADA. 

  

4. Alimentação  
  

Não está incluso na inscrição alimentação.   

No local de largada o almoço e lanches poderão ser adquiridos separadamente.  

  

  

  



5. Estrutura para o evento  
  

 Disponibilidade de Ambulância e socorro médico no local;  

 Seguro para todos os inscritos na competição e no passeio;  

 Banheiros normais e com chuveiros 

 Medalhas e troféus de premiação; Placa do evento;  

 Cronometragem  

 Pontos de apoio com água e frutas no percurso do passeio 

 Pontos de apoio com água e frutas no percurso da competição 

 Fotos do evento com a equipe Rosado Fotografias. 

  

  

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  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;  

  

7.2  A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros;  

  

7.3  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;  

  

7.4 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;  

  

7.5  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;  



  

7.6 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;  

  

7.7 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 de 3 formas sincronizados. 

*Sistema com horário de largada e chegada individual pré cadastrado nome/plaquinha. 

* 2cameras hd gravando largada e chegada. 

* Membro da organização responsável por anotar a mão em ordem o número de cada atleta que 

chegar. 

Não é de obrigação da organização apresentar previa do resultado antes do termino do tempo de 

cronometragem, mas se o mesmo o fizer, será extraoficial, podendo mudar por motivos de 

desclassificação ou calibração do sistema. 

 

8.2 TEMPO DE CRONOMETRAGEM 

O sistema de cronometragem iniciará no horário da largada estipulada e terá encerramento 2horas 

após o primeiro colocado geral chegar. 

Após o encerramento da cronometragem o atleta não terá classificação numérica e ganhará 1 ponto. 

 

 

8.3 Para dúvidas sobre questões de tempo, chegada ou outras que saiam do âmbito natural da prova, 

pedimos que aguardem até o final do tempo limite de cronometragem. 

  

  

            9. Passeio 

Categoria passeio terá um percurso de aproximadamente de 30kms devidamente demarcado onde o 

objetivo é exclusivamente passeio sendo proibido utilizar a parte do percurso exclusiva da 

competição e ou se colocar em disputa com atleta da competição que por eventual acaso cruze com 

o percurso do passeio. 2 Pontos de apoio com frutas e agua contemplaram o percurso. 

10. 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.  

  

  

  

   11. 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 10 minutos 

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 Campeonato Litoral Norte de MTB da empresa LitoralComp, 

TODOS os inscritos na prova aceitam os termos do presente regulamento, não podendo, sob 

qualquer pretexto, alegar seu desconhecimento.  


