
  1. REGULAMENTO 2021  

 
 

Serão seguidos regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística 

Internacional), CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e da FCC (Federação 

Catarinense de Ciclismo), disponíveis nos sites das entidades. O Regulamento e 

Programação poderão sofrer alterações até a data de sua publicação impressa antes 

da prova. Em caso de dúvidas, prevalece a edição impressa e disponível na secretaria 

antes das etapas do evento. 

 

 
Local do Evento: Sítio Esmeralda, Localidade de Salto da Água Verde, Interior de 

Canoinhas – SC. 

Obs: Este local é de propriedade particular, onde será cobrado o valor de um ingresso 

de R$ 10,00 por acompanhante, acima de 11 anos, atleta já inscrito no evento não 

será cobrado (já incluso na inscrição). 

 

 
Programação de sábado: 

 

 
• Pista livre para reconhecimento durante todo o dia; 

• Entregas dos numerais e kit atleta das 14 horas até as 18 horas. 

 

 
Programação de domingo: 

 

 
• Entrega dos numerais e kit atleta das 6:30 até as 7:30; 

• 08h00: 1ª LARGADA – Master A/B/C (F) / Master D 1/2 (M); 

• 10h00: 2ª LARGADA – Master B1 E B2 (M) / Master C1 e C2 (M) Master A2 (M) 

• 11h30: PREMIAÇÃO – Categorias 1ª Largada 

• 12h00: 3ª LARGADA – Junior (M/F), Sub30 (M/F), Master A1 (M) 

• 13h15: PREMIAÇÃO – Categorias 2ª Largada 

• 14h00: 4ª LARGADA - Elite Masculino e Feminino 

• 15h00: PREMIAÇÃO – Categorias 3ª Largada 

• 15h30: PREMIAÇÃO – Categorias 4ª Largada 

 

 
Esta programação poderá ser alterada em virtude do número de inscritos, sendo 

sempre publicada até a quinta-feira que antecede o evento. 



 
 

  2. CATEGORIAS  

 

O DESAFIO XCO CANOINHAS BIKE TEAM segue as categorias oficiais 

UCI/CBC/FCC: 

 
 

Masculino: 

 

 
ELITE: 23 a 29 anos ou critério técnico (nasc. 1997 e anos anteriores) 

SUB 23: 19 a 22 anos (nasc. 2001 a 1998) 

SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 1997 a 1991) 

JUNIOR: 17 e 18 anos (nasc. em 2003 e 2002) 

JUVENIL: 15 e 16 anos (nasc. em 2004 e 2005) 

INFANTO JUVENIL: 12 e 14 anos (nasc. em 2008 a 2006) 

MASTER A1: 30 a 34 anos (nasc. em 1990 a 1986) 

MASTER A2: 35 a 39 anos (nasc. em 1985 a 1981) 

MASTER B1: 40 a 44 anos (nasc. em 1980 a 1976) 

MASTER B2: 45 a 49 anos (nasc. em 1975 a 1971) 

MASTER C1: 50 a 54 anos (nasc. em 1970 a 1966) 

MASTER C2: 55 a 59 anos (nasc. em 1965 a 1961) 

MASTER D1: 60 a 64 anos (nasc. em 1960 A 1956) 

MASTER D2: 65 anos acima (nasc. em 1955 e anos anteriores) 

 

 
Feminino: 

 

 
ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2001 e anos anteriores) 

SUB 23: 19 a 22 anos (nasc 2001 a 1998) 

JUNIOR: 17 e 18 anos (nasc. em 2003 e 2002) 

JUVENIL: 15 a 16 anos (nasc. em 2005 a 2004) 

MASTER A: 30 a 39 anos (nasc. em 1990 a 1981) 

MASTER B: 40 a 49 anos (nasc. em 1980 a 1971) 



• 1: Nas categorias Elite / Júnior (Masculino e Feminino) só correm filiados. Nas 

demais categorias não será exigido filiação e somente fará parte do ranking atletas 

filiadas; 

MASTER C: 50 anos acima (nasc. em 1970 e anos anteriores) 

 

CATEGORIAS NÃO OFICIAIS: 

 

 
PNE - Paradesporto com as DEFICIENCIAS VISUAIS E FÍSICAS idade livre; (M/F) 

CADETE 1996 a 1985 (M/F). 

E – BIKE: (BIKES ELÉTRICAS) – qualquer idade (M/F) 
 

 

  3. INSCRIÇÕES  

 
 

As inscrições serão realizadas no site: www.riscozeroadventure.com.br, e estarão 

disponíveis em quatro lotes com os seguintes valores e datas: 

01 A 15 DE JULHO R$90.00 

16 A 31 DE JULHO R$105.00 

01 A 15 AGOSTO R$120.00 

16 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO R$135.00 

Atletas federados terão desconto de 15% na inscrição. 

PREÇOS E PRAZOS (fique atento aos prazos das inscrições). 

A Equipe Canoinhas Bike Team em 2021 que fomentar esse esporte então será 

cobrado um valor simbólico para cobrir custos administrativos do Evento. 

As inscrições se encerram no dia 02/09/2021 às 23 horas e 59 minutos. 

 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE INSCRIÇÕES 

 
 
 

• ATENÇÃO: Se o atleta inscrito em uma destas categorias não apresentar a 

carteirinha da CBC (ou carta comprovando a filiação) no momento da confirmação da 

inscrição ele será transferido para uma categoria correspondente a sua idade, e não 

será feita a devolução da diferença em dinheiro entre as competições. Evite problemas 

entrando em contato com a CBC e/ou a Federação Estadual com antecedência; 

• 2: Preencham a ficha no site com os dados corretos (tenham atenção ao preencher 

e responder a FICHA MÉDICA. O atleta menor de idade deve colocar os dados 

completos do responsável legal; 

http://www.riscozeroadventure.com.br/


• 3: Não faremos inscrições DEPOIS DOS PRAZOS DE INSCRIÇÃO. Ressaltamos 

que a inscrição só está efetuada com o pagamento. Antes disso consideramos que os 

dados foram somente inseridos no sistema e não garantem a vaga para a competição; 

• 4: A inscrição é pessoal e não poderá ser transferida a terceiros e/ou devolvida em 

nenhuma hipótese (não poderá ser usada de crédito em etapas seguintes). 

 

 
CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

 
• Todos os atletas devem levar o documento original ou cópia autenticada na 

confirmação da inscrição junto com o comprovante de pagamento. O atleta que não 

apresentar o documento não corre. Menores de 18 anos desacompanhados do 

responsável legal devem levar, também, o documento original ou cópia autenticada 

do responsável legal junto com uma autorização por escrito. 
 

 

  4. CANCELAMENTO DO EVENTO  

 
 

Em caso de cancelamento por motivos climáticos fica a organização isenta de 

ressarcimento de despesas, apenas o valor das inscrições serão reembolsados. 
 

 

  5. SEGURO ATLETA E SEGURANÇA  

 
 

A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, ambulância para a 

prestação de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário o 

atendimento médico de emergência, a remoção será efetuada para o hospital, da rede 

pública, mais próximo. 

Será disponibilizado a todos os inscritos na prova um seguro. 

As coberturas são: 

• MORTE ACIDENTAL R$50.000,00 

• INVALIDEZ POR ACIDENTE R$ 50.000,00 

• DESPENSA MÉDICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA R$ 7.500,00 

 

 
Recomendamos a todos os participantes da prova a realização de uma rigorosa e 

completa avaliação medica previa a participação no evento; 

Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos e aceita totalmente o regulamento da Prova, participando por livre e 



6. MENORES DE IDADE 

7. CONTROLE ANTI-DOPING 

8. NÚMERO DE VOLTAS 

9. USO PLACA DE BIKE “TEAM” 

espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as 

despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante 

e depois da mesma. 

O competidor é responsável pela decisão de participar da prova avaliando sua 

condição física e seu desempenho e julgando por si se deve ou não continuar 

ao longo da competição. Pode o diretor de prova, segundo recomendação do 

médico responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento. 
 
 
 

 

 

Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova com autorização escrita 

dos pais ou de um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de 

cópia de documento de identidade que será retido pela organização. Caso essa 

autorização não seja apresentada fica a organização isenta de responsabilidade sobre 

participação ou consequências. 
 
 
 

 

 

Poderemos ter controle anti-doping para alguns atletas das categorias participantes, 

a escolha do comissário no DESAFIO XCO CANOINHAS BIKE TEAM. 
 
 
 

 

 

O tempo de voltas será determinado pelos comissários da federação junto com a 

diretoria da prova, em virtude do tempo limite das categorias, isso, poderá ser alterado. 
 
 
 

 

 

Os treinadores das equipes poderão pedir uma placa de TEAM para colocar na bike 

e ter acesso a pista nos treinos oficiais. Esta placa deve ser retirada e devolvida na 

secretaria. Para pegar a placa, o treinador ou chefe de equipe deve deixar um 

documento, para pegá-lo ao fazer a devolução da placa. Para treinar na pista o 

treinador deve usar a placa na bike e estar com uniforme da equipe e equipamentos 

de segurança obrigatórios. 



  10. MEDIDAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO  

 
 

CONFORME INFORMAÇÕES DA FCC (FEDERACAO CATARINENCE DE 

CICLISMO) SOBRE AS MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA COMPETIÇÕES DE 

CICLISMO (atualizado em16/09/2020). 

SERÁ OBRIGATÓRIO: 

• O uso de máscara será obrigatório a todos os atletas, comissão técnica e todos os 

trabalhadores envolvidos no evento; 

• O distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro; 

• A apresentação do comprovante de vacina contra influenza (PORTARIA SES n* 

703de 14/09/2020) a todos os atletas, comissão técnica e todos os trabalhadores 

envolvidos no evento; 

• O preenchimento e assinatura do questionário de saúde (Anexo 1 da PORTARIA 

SES n* 703 de 14/09/2020), disponibilizado no evento; 

• Será proibida a participação de atletas com idade inferior a 16 anos de idade nos 

eventos (PORTARIA SES n* 703 de 14/09/2020). 

SERÁ DISPONIBILIZADO: 

• Locais para a lavagem das mãos, produtos para higiene e álcool em gel 70%; 

• Espaço com profissional de enfermagem para realização de triagem (verificação de 

temperatura de todos os envolvidos no evento, avaliar casos e possíveis doenças); 

• Local de isolamento identificado para abrigar qualquer pessoa sintomática 

encontrada no local enquanto aguarda o transporte do paciente para uma unidade de 

referência para o Covid-19; 

• Recipientes com tampas para descartar lenços usados, mascaras e possíveis 

materiais infectados, para descarte apropriado após o evento; 

• Garantir a disponibilidade de luvas de borracha, mascaras e face shield para a equipe 

de voluntários, staffs e comissários; 

• Equipe de limpeza para desinfetar maçanetas, torneiras de banheiros, etc. várias 

vezes ao dia; 

• Os itens pessoais como garrafas de água, toalhas, copos, entre outros não poderão 

ser compartilhados; 

• Aconselhamento aos atletas a não tocarem sua boca ou nariz e evitar apertos 

demãos ou abraços; 

• Pré-evento, qualquer pessoa que participe do evento (atleta, comissários, staff, etc.) 

deve verificar de forma proativa e regular seu estado de saúde (incluindo medir a 

temperatura e monitorar qualquer sintoma). 



• A mudança na programação visual da numeração (a placa não pode ser cortada ou 

ter adesivos colados, por exemplo) obrigará o atleta a adquirir numeral novo, estando 

sujeito a punição ou desclassificação; 

• As verificações de saúde pré-viagem e pré-evento são altamente 

incentivadas/obrigatórias para garantir a exclusão daqueles com suspeitas/sintomas 

do Covid-19. 

• As competições deverão ser realizadas sem a presença de público. 
 

 

  11. NUMERAÇÃO DOS ATLETAS E BIKES  

 
 
• O atleta receberá antes da prova um par de números (costal e bike) que deverá ser 

utilizado no dia da prova; 

• Apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda das placas, sob pena 

de multa e desclassificação do atleta; 
 

• IMPORTANTE: Cada atleta será responsável pelo numeral da sua bicicleta durante 

a prova. Lembre-se: o atleta que estiver sem o numeral na bike será desclassificado. 
 

 

  12 - SINALIZAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 



  13. ÁREA TEAM  

 
 
• A organização reservará um espaço para as equipes montarem suas tendas próximo 

ao evento, é dever e obrigação cada pessoa descartar seus lixos, resíduos e objetos 

descartáveis em seus devidos lugares. Não é permitida a utilização de churrasqueiras 

no local do evento, Food Trucks estarão disponíveis para comercialização de 

alimentos. 
 

 

  14. ALINHAMENTO DAS LARGADAS  

 
 

As categorias Elite Masculina e Feminina (Elite e Sub23) o alinhamento será feito pelo 

comissário da UCI/CBC utilizando o ranking brasileiro e catarinense. O atleta que não 

estiver no momento da chamada poderá perder o direito de alinhamento. Caso a 

largada seja queimada a Direção de Prova poderá optar por abortá-la e repeti-la. Caso 

a largada seja considerada válida, mesmo com a infração, o atleta que queimar a 

largada será punido com uma parada de, no mínimo, 30 segundos e máximo de 5 

(cinco) minutos na área de largada ou ter o tempo da punição somado ao seu tempo 

final de prova. A punição será definida pela Direção de Prova. 
 

 

  15. HIDRATAÇÃO E APOIO AOS ATLETAS / FEED ZONE  

 
 
• O apoio aos atletas será feito exclusivamente nas áreas demarcadas pela 

organização. O apoio realizado fora da área demarcada desclassifica o atleta 

imediatamente; 

• O atleta que precisar parar sua bike na área de apoio deverá fazê-lo fora da pista 

por onde estão passando outros atletas para não atrapalhar; 

• O integrante da equipe de apoio não pode correr ao lado da bicicleta. O apoio se 

resume em entregar ao atleta o material permitido dando, no máximo, 2 passos. Caso 

isso ocorra o atleta poderá ser punido com advertência, multa, ser punido com 

acréscimo de até 5 minutos no seu tempo ou ser desclassificado; 

• O atleta não pode acessar a área de apoio na contramão da pista mas ele pode 

circular dentro da área de apoio na área dos apoiadores, fora da pista; 

• Não é permitido qualquer contato físico entre apoiador e o ciclista; 

• A equipe de apoio deverá credenciar os seus integrantes com a organização. Apenas 

as pessoas credenciadas poderão permanecer na área de apoio (máximo 2 pessoas 

por equipe e 1 por atleta); 



• O apoio mecânico das equipes deve ser feito somente dentro da área de apoio. O 

reparo mecânico pode ser feito pelo atleta, pela equipe e/ou terceiros credenciados; 

• O atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e 

outros competidores; 

• O reparo mecânico só poderá ser feito fora da área de apoio pelo próprio atleta. Caso 

o apoio seja feito por outro atleta (entrega de ferramenta ou peça por exemplo), os 

dois poderão ser desclassificados; 

• Comunicação na pista: não é permitido nenhum tipo de comunicação (rádio, celular, 

etc.) entre os atletas e entre atletas e equipe. O atleta que estiver se comunicando 

será automaticamente desclassificado; 
 

 

  16. PENALIZAÇÕES  

 
 
• É obrigatório o uso de capacete durante treinamentos e competição. 

• O uniforme oficial de ciclismo compreende: camisa de manga curta ou longa (não é 

permitido uso de camisas de seleções nacionais, de qualquer país, equipes mundiais 

que tenham cores do campeão nacional de qualquer país, as camisas de campeão 

mundial, linhas da UCI, etc.), bermuda ou bretelle, sapatilha ou tênis. 

• O atleta que não estiver usando os equipamentos de segurança será desclassificado, 

mesmo durante o treinamento de sábado. Não é permitido usar fones de ouvido na 

pista (treino e prova). 

• Serão desclassificados os atletas que: fornecerem falsas informações, praticarem 

manobras desleais com outros atletas, tiverem conduta anti-desportiva mesmo não 

sendo no momento da prova, atalharem por caminhos não permitidos ou pegar 

carona, trocar de bicicleta ou o atleta não possuir pelo menos um dos números de 

identificação durante a prova, estar acompanhado por terceiros no percurso (inclusive 

animais de estimação), dar ou receber manutenção fora dos pontos oficiais de apoio, 

largar fora da área de sua categoria, desrespeitar membros da organização, tumultuar 

o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação; 

• Se o atleta ou sua equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso poderá ser 

penalizado mesmo durante treinos oficiais e extraoficiais; 
 

 

  17. RESULTADO DA PROVA E RECURSO  

 
 
• Em TODAS as etapas as categorias ELITE e SUB 23 devem competir juntas. O 

Resultado será único; 

• Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, 

os mesmos serão afixados para avaliação dos atletas interessados. Recursos serão 



aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado oficial. 

Passado este prazo, o mesmo será homologado pela Organização e divulgado como 

oficial; 

• Somente serão aceitos recursos por escrito (pegar formulário na secretaria) e 

acompanhados de um depósito de R$ 100,00. Caso seja julgado procedente, o 

depósito será devolvido; 

Importante: se depois da premiação houver alguma correção de resultados a 

organização não será responsável por fazer a entrega ou troca de prêmios entre os 

atletas. 
 

 

  18. PREMIAÇÃO  

 
 

- INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

 
• IMPORTANTE 1: Para subir ao pódio o atleta deverá estar obrigatoriamente com o 

uniforme de competição. O atleta descalço, de chinelo, sem camisa, não será 

premiado e perderá o prêmio mas não os pontos; 

• IMPORTANTE 2: O atleta campeão pode levar ao pódio sua bike para exposição; 

• IMPORTANTE 3: O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação 

perderá o prêmio (produto/dinheiro e medalha/troféu), porém não perderá os pontos 

adquiridos; 
 

 

  19. PREMIAÇÃO FINAL  

 
 

Será realizada a premiação de troféus para os 3 primeiros e medalhas para o quarto 

e quinto de cada categoria. 
 

 

  20. PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM  

 
 
• A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem 

alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. 

Caso contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de 

uso, em qualquer data, sem qualquer compensação financeira, por tempo 

indeterminado. 



  21. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES  

 
 

1) A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, os promotores e patrocinadores 

não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou 

por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por 

acidentes durante o treinamento ou competição; 

2) É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir 

durante a competição. A título de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer 

água potável para cada atleta inscrito, em postos de controle ao longo do percurso; 

3) É responsabilidade de cada atleta participante: Ter um convênio médico (para 

assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As equipes médicas que 

apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do 

acidentado para um hospital público mais próximo. Todas despesas hospitalares 

correrão por conta do acidentado; 

• Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza não 

jogando lixo no percurso; 

• Levar água e alimentação que garanta auto suficiência durante as provas; 

 

 
IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova e comissários 

responsáveis. A organização do evento se reserva no direito de alterar a data e local 

da realização das provas com até 7 dias de antecedência, como qualquer outra 

cláusula e/ou condições do presente regulamento com 24 horas de antecedência 

ficando ajustado que toda a divulgação de eventuais alterações serão feitas através 

do site oficial do evento www.ciclismosc.com.br e na secretaria do evento nos dias de 

prova. 

 

 
Canoinhas – SC 10 de junho de 2021 

 

 

FEDERAÇÃO CATARINENSNE DE CICLISMO. 

http://www.ciclismosc.com.br/

