
 

 

                          
 
 
 
 
 

 

3ª ETAPA CAMPEONATO CATARINENSE DE CROSS COUNTRY XCO 
 

1. PROGRAMAÇÃO: 

 
DIA – 02/12/2017 (sábado)  
HORA - 14:00 às 19:00 h  – Treinos Livres na trilha 
LOCAL – Marino Tecilla Racing Park 
DIA – 03/12/2017 (domingo)  
HORA - 07:00 as 08:00h - confirmação de inscrição 
HORA – 08:30 – LARGADA DA PROVA 
    
PREMIAÇÃO – APÓS TERMINO DA PROVA            
 
Regulamento disponível no final do informativo. 
 
CATEGORIAS: 
 
Masculino  
ELITE: 23 a 29 anos ou critério técnico (nasc 1994 e anos anteriores) – 7 voltas 
SUB 23: 19 a 22 anos (nasc 1998 a 1995) – 6 voltas 
SUB 30: 23 a 29 anos (nasc. em 1994 a 1988) – 6 voltas 
JUNIOR: 17 e 18 anos (nasc. em 2000 e 1999) – 6 voltas 
JUVENIL: 15 a 16 anos (nasc. em 2002 a 2001) – 4 voltas 



 

 

INFANTO-JUVENIL: 12 a 14 anos (nasc. em 2005 a 2003) – 2 voltas 
MASTER 30 A 34 ANOS (nasc. em 1987 a 1983) – 6 voltas 
MASTER 35 A 39 ANOS (nasc. em 1982 a 1978) – 6 voltas 
MASTER 40 A 44 ANOS (nasc. em 1977 a 1973) – 4 voltas 
MASTER 45 A 49 ANOS (nasc. em 1972 a 1968) – 4 voltas 
MASTER 50 A 54 ANOS (nasc. em 1967 a 1963) – 4 voltas 
MASTER 55 A 59 ANOS (nasc. em 1962 a 1958) – 4 voltas 
VETERANO: 60 anos acima (nasc. 1957 e anos anteriores) – 3 voltas  
 
Feminino 
ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico(nasc 1998 e anos anteriores) – 5 voltas 
SUB 30: 19 a 29 anos (nasc 1998 a 1995) – 4 voltas 
JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2000 e 1999) – 4 voltas 
MASTER 30+ (nasc. em 1987 e anos anteriores) – 4 voltas 
 

2. INSCRIÇÕES: 

 
Os atletas deverão se inscrever no site www.ciclismosc.com.br, confirmando sua 
participação até 30/11/2017 (quinta-feira) em inscrição on-line. 
 
O valor da inscrição será de R$ 65,00 para federados, e R$ 75,00 para não 
federados. 
 
O valor deverá ser depositado na seguinte conta: 
Banco do Brasil 
Agencia: 3012-0 
Conta corrente: 29744-5 
World Bikes Bicicletaria LTDA 
CNPJ: 19.563.696/0001-92 
Cópia do comprovante deve ser enviado ao e-mail fabiana@ciclismosc.com.br 

http://www.ciclismosc.com.br/site/
mailto:fabiana@ciclismosc.com.br


 

 

 

3. PERCURSO: 

 
O percurso é de 3,3km de trilha, com 121m de ganho de elevação por volta. 
A trilha foi construida seguindo orientações internacionais no padrão IMBA 
(www.imba.com) com grau de dificuldade de fácil para médio. Possui subidas e descidas 
com pequenos obstáculos, como raízes, pedras e buracos, exigindo do ciclista um bom 
manejo da bicicleta. 
 
Dúvidas sobre o local: 
Cristiano dos Santos 
(47) 3273-8431 
(47) 99987-5814 

 
 

4.  PREMIAÇÃO: 

Serão premiados os tres primeiros em cada categoria com troféus, e o quarto e quinto de 
cada categoria com medalhas. 
 

5.  SUGESTÃO DE HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO:  

 
HOTEL FAZENDA VALE DAS PEDRAS 
Estr. das Pedras, s/n - Ribeirão Grande do Norte, Jaraguá do Sul - SC, 89250-000 
Central de reservas: (47) 3273-4084 
reserva@hotelvaledaspedras.com.br 
 
 
 
 
 

https://www.imba.com/
mailto:reserva@hotelvaledaspedras.com.br


 

 

 
HOTEL BARRA PARQUE 
R. José Pap, 15 - Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul - SC, 89260-100   
(47) 3376-0800 
 

Haverá café da manhã e almoço aos participantes e organizadores da prova de 
XCO aqui em Jaraguá. O café a partir das 07:00h. No café será servido 
sanduíche de queijo e presunto e pão de queijo. Cuca de maça e frutas, 
melancia e banana, pelo custo de 10,00 reais. 
No almoço serviremos macarronada caseira, com dois molhos, um de carne e 
outro só de legumes, e saladas ao valor de 20,00 reais. 
Também teremos venda de bebidas, água, sucos, refrigerante e cerveja. 
 

 

6. REALIZAÇÃO: 

ASSOCIAÇÃO JARAGUAENSE DE BIKERS 
MARINO TECILLA RACING PARK 
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO 
 
 

7. APOIO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CUTURA, ESPORTE E LAZER DE JARAGUA DO SUL 
PROMOFITNESS 
BANANA BRASIL 
RÁDIO SUPERNOVA 
BIKE ANJO JARAGUÁ DO SUL 
WORLD BIKES 
SOL SPORTS 
DLB BIKE 



 

 

 
REGULAMENTO GERAL E TÉCNICO 

 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

 

 A assistência técnica durante as provas é permitida, mas sujeita, no entanto, às condições abaixo 

descritas. 

 

 A assistência técnica autorizada durante a prova consiste na reparação ou substituição de qualquer peça 

da bicicleta com exceção do quadro. É proibido mudar de bicicleta e o corredor terá que cruzar a linha de 

chegada com a mesma placa numérica com que alinhou e fez a largada. 

 

 A assistência técnica deve ser efetuada nas zonas de assistência técnica, as reparações ou substituições 

de equipamento devem ser feitas pelo próprio corredor ou com a ajuda de um colega da equipe, de um 

mecânico da equipe ou de um assistente técnico neutro, apenas nas zonas de assistência técnica. 

 

 O material de substituição e as ferramentas para as reparações serão depositados nessas zonas.  

 

 O corredor poderá efetuar consertos na sua bike fora da zona de assistência, em qualquer parte da pista, 

podendo receber ajuda somente de outros ciclistas de sua equipe participantes da prova.  Fica proibida a 

ajuda técnica de qualquer outro, seja mecânico ou não. 

 

Os corredores podem transportar com eles ferramentas e peças de substituição desde que não 

representem perigo para o corredor ou para os outros participantes.  

 

Ao desembarcar de sua bike para consertos ou qualquer outro motivo, o corredor deve deixar a pista livre, 

ficando a direita ou à esquerda da pista. 

 

 

HIDRATAÇÃO 

 

O corredor poderá receber hidratação da sua equipe de apoio somente na zona de hidratação. 

Fica proibido ao corredor receber qualquer apoio de hidratação fora da zona determinada. 

 



 

 

A penalidade pelo descumprimento das ordens de assistência técnica ou hidratação será a 

desclassificação do corredor. 

 

 

ORDEM DE LARGADA 

                                        

 A ordem de largada é determinada da seguinte forma: 

 

 De acordo com o atual ranking estadual de XCO publicado. 

 Corredores não federados: A critério do organização.  

 

Será efetuada a largada em grupos separados por categorias. 

 

 

PARTICIPAÇÃO 

 

Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, filiados ou não, regularmente inscritos. 

 

MENORES 

Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova com autorização por escrito do pai ou de 

um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia do Documento de Identidade 

que será retido pela organização. Caso essa autorização não seja apresentada, fica a organização isenta 

de responsabilidade sobre a participação ou consequências. 

 

BICICLETAS E EQUIPAMENTOS 

Será permitido utilizar apenas uma bicicleta para percorrer o trajeto, devendo ser do modelo Mountain 

Bike utilizando pneus com cravos próprios para estradas de terra, não sendo permitido uso de pneus slick 

(liso, sem cravos). 

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. 



 

 

Reserva-se à organização 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 pela organização momentos antes 

da largada, e ter seu uso vetado caso seja considerado impróprio ou de risco para participação no evento. 

 Equipamentos obrigatórios são capacete de ciclismo afivelado e luvas. 

 Não será permitida a utilização de bicicletas com clip de guidão (triathlon ou contra relógio), nem 

bicicletas de ciclismo de estrada. 

 Não haverá reembolso, por parte da organização, 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 porventura os 

atletas ou participantes venham a sofrer durante a participação neste evento. 

SEGURANÇA 

 A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, ambulância para 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 

- DESPESA MÉDICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA R$5.000,00 

 

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

médica prévia 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 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 só 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. 

 

DIREITOS DE IMAGEM 

Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter 

sua imagem divulgada através de fotos, vídeos, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer 

outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos a prova, sem 

acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação. 

 

CANCELAMENTO 

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

despesas, apenas o valor das inscrições serão reembolsados. 

 
 
 

 
Jaraguá do Sul, outubro de 2017 

 
 
 
 
 


