ATENÇÃO:
Este regulamento define as diretrizes da prova, portanto é importante sua leitura.
REGULAMENTO DA COPA UCIP DE MOUNTAIN BIKE 2017
COPA AMADORES 2017
1. A PROVA.
Será disputada no sistema maratona (XCM/XCP), percurso aproximado 32 Km O alinhamento dentro de cada bateria
será aleatório.
1.1. Limite de vagas estipulado em 500 atletas. (Limite técnico)
1.2. A organização e realização do evento são de responsabilidade da empresa UCIP – UNIÃO DOS CICLISTAS
DO INTERIOR PAULISTA INSCRITA NO CNPJ Nº 23.024.840/0001-90 COM SEDE NA CIDADE DE
CATANDUVA/SP.
2. PERCURSO- O percurso de prova passa por todo o tipo de via, como estradas de terra, riachos, trilhas naturais,
propriedades particulares e estradas pavimentadas, prevalecendo as leis de trânsito quando em vias públicas. Exigindo
total atenção dos atletas, tendo em vista que nos estradões AS ESTRADAS E TRILHAS NÃO ESTARÃO
FECHADAS AO TRÂNSITO LOCAL
O competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela organização, sob pena de punição ou desclassificação
para quem burlar o percurso. O uso de atalhos é PROIBIDO. É de responsabilidade do atleta ter conhecimento e
permanecer no percurso designado.
A organização da prova tem o direito de alterar o percurso da prova a qualquer tempo e conforme seu critério, sem
aviso prévio, por questões de segurança.
O atleta receberá um numeral, que deverá ser usado na frente de sua Bike durante a prova.
Os percursos serão totalmente demarcados com marcação no chão (cal), fitas e placas de indicação, devendo o
competidor tomar as precauções necessárias. Uma moto batedora acompanhara o líder geral da prova, indicando o
caminho correto quando necessário.
Um carro limpa trilha acompanhará o último colocado. É de responsabilidade do participante, seguir o percurso
demarcado.
Haverá um tempo máximo de 3:00 horas para percorrer o trajeto, após esse tempo serão encerrados os trabalhos de
cronometragem e início da apuração dos resultados.
3. EQUIPAMENTOS. É obrigatório o uso de capacete, luvas e demais acessórios para sua segurança e aconselhável levar alimentos e água
para sua segurança e conforto. Atletas que desobedecerem a essa recomendação serão desclassificados e impedidos de
efetuar a largada.
A organização não se responsabiliza por danos materiais que venha ocorrer por acidentes, mau uso ou roubo.
3.1. Do piloto: É obrigatório o uso de capacete, luvas e demais equipamentos de proteção inerentes à prática do
Mountain Bike. E em caso de acidente permanecer no local para atendimento.
3.2. Da Bike: A responsabilidade pela guarda e manutenção da Bike será de responsabilidade do atleta, assim como o
uso adequado e responsável da mesma durante a prova. Indica-se levar ferramentas, câmaras de ar, bomba e
reservatórios para água.
4. HIDRATAÇÃO – É de responsabilidade do atleta levar squeeze ou mochila de hidratação e manter-se hidratado
durante a prova.
A organização fornecerá para ainda seu maior conforto 03 três pontos de hidratação. (Exclusivos para os atletas
inscritos).

Será fornecido copos de 200 ml de água e serão entregues fechados.
Porém haverá uma área de descarte obrigatória a 100 mts de distância do ponto de água onde o atleta deverá
jogar seu lixo. Sob pena de desclassificação e multa.
* ATLETAS QUE NÃO FIZER INSCRICAO NÃO RECEBERÃO ÁGUA NOS POSTOS DE HIDRATAÇÃO.
5. AJUDA – Não será permitido o uso de apoio EXTERNO de qualquer espécie. Não é permitido mudar de bicicleta.
Caso o atleta se recuse a usar o veículo de resgate, terá a sua placa de identificação recolhida e terminará o
percurso por sua conta e risco.
6. CONDUTA – O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão verbal ou de qualquer espécie
são casos de advertência/banimento do atleta em questão, seja com outros atletas, staffs, equipe médica ou membros
da organização.

UCIP – UNIÃO DOS CICLISTAS DO INTERIOR PAULISTA - CNPJ. 23.024.840/0001-90
FONE: 17 3045-2474 – CATANDUVA-SP

6.1 PENALIDADES
Ocorrerá desclassificação imediata:
- Completar a prova sem o número de identificação
- Dados incorretos no preenchimento da inscrição.
- Trocar de bicicleta ou ciclista
- Não usar capacete durante a prova e equipamentos obrigatórios (vide item 3.1)
- Preencher a ficha de inscrição com informações falsas
- Inscrever-se na categoria não correspondente.
- Realizar manobras ou atitudes desleais contra outros ciclistas.
- Ser acompanhado por equipe de apoio ao longo do percurso da prova.
- Cortar caminho
- Pegar carona durante a prova.
- Desrespeitar e tumultuar o trabalho da organização antes, durante ou após a prova e na apuração dos resultados.
- Sujar as trilhas e não obedecer às áreas de descartes de lixo estipuladas pela organização
6.2 Apoio: - No decorrer do percurso haverá fiscais cuja função é orientar os participantes quanto ao percurso, oferecer
apoio quando necessário (se possível), e fiscalizar a passagem dos participantes.
7. TEMPO LIMITE – O tempo limite obrigatório será de 04 horas a partir de sua largada. O atleta que não cruzar a
linha de chegada dentro deste limite não terá seu tempo cronometrado e não receberá medalha de participação.
8. PLACAS NUMÉRICAS- Todo atleta que se inscrever na prova receberá uma placa com numeral de identificação.
NÃO HAVERÁ SUBISTITUIÇÃO DA PLACA, DEVIDO A MESMA SER CHIPADA E PERSONALIZADA,
PORTANTO CUIDE DE SEU NUMERAL.
5. INSCRIÇÕES:
www.ucip.esp.br
*somente inscrições pela internet
A inscrição somente será considerada feita após pagamento e aprovação pelo sistema.

5.1 - As inscrições serão limitadas ao número máximo de 500 (quinhentos) ATLETAS.
Estas poderão ser encerradas a qualquer momento, caso seja alcançado o número de
vagas.
5.2 - A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo, sem prévio aviso, suspender ou prorrogar prazos e aumentar ou
limitar o número de inscrições do EVENTO em função de necessidades e disponibilidades técnicas ou estruturais.
5-3 VALORES
1º Lote - R$ 50,00 (cinquenta reais)
2º Lote - R$ 70,00 (setenta reais)
NÃO HAVERÁ INSCRIÇÃO NO DIA DA PROVA!
* A inscrição pode encerrar a qualquer momento caso atinja o limite técnico da prova (500 atletas)
5.4. A ORGANIZAÇÃO tem o direito de rejeitar qualquer inscrição.
5.5. O atleta será considerado inscrito:
a) ao preencher corretamente e por completo o cadastro em nosso site disponibilizado para inscrição;
b) EFETUAR O PAGAMENTO conforme sua opção e o mesmo ser conferido e aprovado.
6. REEMBOLSO:
6.1. Em caso de DESISTÊNCIA, o atleta não será reembolsado.
7. RETIRADA DO KIT
Na retirada do Kit e assinatura da súmula de prova, o inscrito deverá apresentar documentos originais da identidade,
termo de responsabilidade devidamente preenchido.

7.1 KIT ATLETA
- Camiseta
- Squeeze
- Sacola
- Numeral da Bike personalizado com chip
- Brindes dos patrocinadores.
- Medalha de participação (entregue no final da prova)
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Somente os 100 primeiros atletas devidamente inscrito receberá o kit.
8. CATEGORIAS
O Atleta deverá se inscrever na faixa etária correspondente à idade que o mesmo terá no ano vigente da Prova.
Podem se inscrever atletas Federados e não Federados.
* Na categoria dupla, os dois atletas devem correr juntos e a distância entre os parceiros não pode superar 30
segundos ao cruzar a linha de chegada.

Categorias Não Federados Amador
CATEGORIAS MASCULINAS

01 - CADETE 2001 a 1981
02 - MASTER 1982 a 1973
03 - VETERANO 1972 e anos anteriores
04 - PESO PESADO peso acima 95 kg - conferir na secretaria na confirmação * (NOVA)
05 – JUVENIL – 2005 A 2000
CATEGORIAS FEMININAS

06 - FEMININA Sub 19* 2005 a 1999
07 - FEMININA SUB 35* 2000 a 1983
08 - FEMININA SUB 45* 1982 a 1973
09 - FEMININA OVER 45* 1972 e anos anteriores
10 - PNE - livre
* categorias femininas devem ter no mínimo 10 atletas ou serão unificadas com a mais
próxima de idade inferior
Categorias
Infantil
Kids 1 até 7 anos.
Infantil 8 a 11 anos.
Medalha de participação.
Inscrição kids e infantil no local após a largada – 01(um) kilo de alimento não perecivel
8.1 Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até trinta minutos
após a divulgação dos resultados mediante ao pagamento de uma taxa de R$ 150,00 que será reembolsada em
caso de erro da organização, e será analisada por uma comissão composta pela direção da prova, atletas e partes
envolvidas.
09. RESULTADOS- A divulgação dos resultados será anunciada somente aos cinco primeiros colocados em cada
categoria na ocasião da premiação.
As demais colocações, estarão disponíveis após a prova no site: www.ucip.esp.br
10. DAS CONSTESTAÇÕES: Não será permitido qualquer reclamação ou contestação referente ao resultado
da classificação durante a premiação com pena de desclassificação do atleta.
9.1-Da premiação em troféus e medalhas.
Serão premiados com troféus os campeões de cada categoria e do 1º ao 5º colocados com medalhões.
10. VISTORIAS - Na entrada do funil para o alinhamento da LARGADA, será realizada a vistoria dos atletas para
confirmação das placas com o numeral do atleta. O atleta que não estiver com a placa de numeral devidamente
instalada exigido pela organização será impedido de alinhar para a largada até sua devida regularização com a
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organização da prova. E serão também verificados pela organização os equipamentos de segurança mencionados
anteriormente no item 3 deste regulamento.
1. SEGURANÇA- Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate.
Devido ao difícil acesso de alguns trechos do circuito, a equipe de resgate do Evento utilizará dos meios de transporte
disponíveis,
os
quais
possuem
limitações
quanto
à
velocidade
e
progressão.
Nos trechos mais perigosos dos percursos a Organização deixará placas de sinalização e Staff indicando para a
diminuição da velocidade e cuidado com o terreno. O atleta deverá atender às sinalizações durante toda a prova
e respeitar os avisos do Staff.

Atletas que não estiverem oficialmente inscritos no evento não terão direito a nenhuma estrutura oferecida pela
COPA UCIP DE MOUNTAIN BIKE (hidratação, socorro médico e outros serviços). Caso esses atletas causem
qualquer transtorno durante a prova, ou coloquem em risco a vida dos competidores, a Organização tomará as
medidas jurídicas cabíveis.
O ATLETA NÃO INSCRITO (PIRATA) FICARÁ PROIBIDO DA ENTRADA EM ÁREAS PARTICULARES.
12. RESGATE E ASSISTÊNCIA MÉDICA - A ORGANIZAÇÃO disponibilizará ambulância e socorristas para
assistência médica extra hospitalar, em caso de necessidade. Cada ATLETA deve ter conhecimento das possíveis
consequências da prática de uma atividade deste tipo, assumindo ser responsável por qualquer gasto relacionado a
emergências médicas, salvo aqueles cobertos pelo Seguro de Corredor e a atenção da emergência em terreno seja com
ambulância, socorristas, enfermeiros ou médicos da ORGANIZAÇÃO. Em caso de necessidade para continuar com
os primeiros-socorros, serão transferidos para o hospital local. É fundamental que cada corredor, ao preencher
o TERMO DE RESPONSABILIDADE, detalhe os dados de sua cobertura médica e informe um telefone de
emergência.
É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e cobertura financeira em
caso de acidente. As equipes de apoio da organização que trabalham no evento prestarão somente os primeiros
socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí a organização não se
responsabilizará mais pelo mesmo. Todas as despesas médico-hospitalares correrão por conta do ATLETA
acidentado.
O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética e treinou adequadamente para
o EVENTO. Recomenda-se rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos
os participantes.
A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. O atendimento médico, tanto de
emergência como de continuidade, será efetuado na rede pública sob a responsabilidade da mesma.
Haverá no dia do evento para assistência e remoção:
- 1 AMBULÂNCIA NO LOCAL DE LARGADA E CHEGADA
13. CORTES- Por motivos de segurança, e para que a COPA UCIP possa dar auxílio e atendimento de qualidade a
todos os competidores, a organização estabelecerá horários de corte, encerrando os trabalhos dos fiscais de acordo
com a programação. Os bikers que ainda estiverem no percurso deverão obrigatoriamente seguir as instruções dos
fiscais e/ ou serem conduzidos até a chegada pelos veículos da organização.
Os atletas que se recusarem a seguir as instruções dos Staffs e horários de corte estarão automaticamente desobrigando
A COPA UCIP prestar qualquer tipo de assistência.
O tempo limite de prova será de 04 horas, após este limite a cronometragem não registrará mais os tempos e a
prova será dada como encerrada.
14. CANCELAMENTO DA PROVA- Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte,
acidente, condições meteorológicas, etc.), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização.
15. RESPONSABILIDADES- O competidor ao se inscrever na prova por livre e espontânea vontade atesta
automaticamente que leu e está de acordo com o seu regulamento isentando os organizadores de quaisquer
eventualidades.
O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente onde se realiza o EVENTO.
O mau trato ou a falta de respeito pode ser motivo de desclassificação, podendo ocasionar a expulsão da
competição.
Está ciente de que esta competição é um esporte de risco.
Atesta que está clinicamente em condições e devidamente treinado.
Concorda em observar qualquer decisão oficial da corrida relativa à possibilidade de terminá-la seguramente.
Assume todos os riscos em participar DA COPA UCIP, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros
participantes, assalto, efeitos do clima, incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego.
Tendo em lista está renúncia de direitos e conhecendo todos estes fatos já citados, aceita a inscrição e isenta os
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organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou sucessores de todas as reclamações
ou responsabilidades por qualquer fato que coloque fora da participação DA COPA UCIP DE MTB.
Concede permissão à organização, para que utilize sua imagem em fotos, filmes, gravações, etc. para divulgação
que mostre a sua participação.
16. REGRAS E PUNIÇÕES- O Atleta poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela Organização caso:
- Desobedeça a orientação dos staffs, cabendo desclassificação sem aviso prévio.
- Após a vistoria NÃO SERÁ PERMITIDO a saída da Bike da área de largada, salvo com autorização da organização.
- Proibida a troca da Bike durante a prova.
- A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados sob a responsabilidade dos
Staffs ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento.
- A troca de categorias, assim como qualquer alteração na inscrição só será aceita até o domingo que antecede a corrida.
- Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta.
-O Atleta será desclassificado caso seja flagrado jogando lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas.
- Sair com a Bike da área de largada após a vistoria;
- Receba qualquer ajuda fora da área de apoio delimitada pela Organização;
- Seja resgatado durante a prova;
- Categoria DUPLA MISTA e DUPLA MASCULINA: A dupla inscrita deverá cruzar a linha de chegada juntos,
permitido apenas 30 segundos de distância entre eles; sob pena de anulação do tempo ou desclassificação.
- Nas categorias duplas não será permitido o uso de reboques entre os competidores (cordas, correntes, etc.). As
duplas que burlarem esta regra serão automaticamente desclassificadas.
17. DIREITO DE IMAGEM- O participante da PROVA cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo
de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
18. CHEGADA- A chegada oficial será na entrada no pórtico divulgado pela organização horas antes da largada.
19. TERMO DE RESPONSABILIDADE- Todo competidor é obrigado a ter conhecimento deste regulamento.
Ao solicitar a inscrição, o competidor deve ler o documento. Os inscritos na competição estão automaticamente
de acordo e aceitam todos os termos deste regulamento assim como todas as regras descritas e estipuladas.

Atenção para essa regra:
III – COPA UCIP DE MTB será disputado em 04 (quatro) Etapas com a seguinte pontuação:
Pro e Sport1º-20 Pontos; 2º-17, 3º-15, 4º-13, 5º-11, 6º-9, 7º-7, 8º-5, 9º-3, 10º-1
Pontuação fixa para todo o campeonato, válida para ranking individual
Empate no ranking individual, o melhor resultado na última etapa vale p/ desempate.

Durante a realização COPA UCIP DE MTB 2017 a organização poderá alterar incluir ou excluir datas e cidades
sedes e itens desse regulamento com o aviso prévio de 15 (quinze) dias.
COPA UCIP DE MOUNTAIN BIKE são um evento idealizado por UCIP – UNIAO DOS CICLISTAS DO
INTERIOR PAULISTA, que tem como objetivo fomentar o esporte na região noroeste do estado de São Paulo.
Demais generalidades do campeonato serão definidas pela UCIP ao longo da Copa.

REGULAMENTO REGISTRADO EM CARTÓRIO NA COMARCA DE CATANDUVA/SP
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