REGULAMENTO
Agulhas Negras MTB CUP 2019

Este documento, atualizado em 21/01/2019, poderá sofrer alterações sem aviso prévio até a data do
evento. Em caso de dúvidas, valerá o texto impresso disponível na secretaria da prova.
É responsabilidade do atleta cadastrar um e-mail válido no ato de sua inscrição, e ler os informativos
enviados ao seu endereço eletrônico, bem como acessar com freqüência o site do evento para verificar
possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações para sua participação na prova.
Ao se inscrever nesta competição, cada participante declara que:
1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele;
2) Participa do Agulhas Negras MTB CUP 2019 por livre e espontânea vontade; em seu nome e de seus
sucessores, isenta os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento de toda
e qualquer responsabilidade sobre quaisquer conseqüências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que
possam advir de sua participação nesta prova, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização;
3) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde
perfeita e de haver treinado adequadamente para a etapa; até a data de sua inscrição, não foi impedido
de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos.
4) Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros,
assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da sua participação
neste evento, antes, durante ou depois do mesmo;
5) Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao trânsito normal de
veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer
valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua participação neste evento;
6) Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, acessórios,
capacete e outros) durante toda a prova;
7) Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um
atleta;
8) Está ciente que será desclassificado por jogar embalagens ou lixo ao longo do roteiro;
9) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento necessário,
médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados sangüíneos;

10) Está ciente que a Medalha de Finisher é um premio especial para aqueles que, comprovadamente
completarem seus respectivos roteiros, dentro dos períodos de tempo estipulados pela Organização;
não é brinde e nem souvenir de participação;

1) Tipo e constituição da Prova
Maratona em Mountain Bike (XCM), num percurso sinalizado com fitas, cal e placas:

O Agulhas Negras MTB CUP 2019 será disputado em etapa única: 02 de junho em Visconde de
Mauá, na região das Agulhas Negras, conforme a seguinte programação:

Local: Campo de Futebol do Lote 10 - Visconde de Mauá – Resende – RJ
Prova promocional
Distâncias:

* Percurso Pró (73 km)
* Percurso Sport (48 km)
* Percurso Light (27 km)

As distâncias/altitudes exatas e os
evento: www.agulhasnegrasmtbcup.com.br

locais

serão

informados

no

site

oficial

do

Importante: As provas acontecem por estradas e trilhas abertas ao trânsito normal de
veículos. Esteja atento, trafegue sempre em sua mão de direção e respeite as leis de
trânsito. Muita atenção nos cruzamentos, curvas e sinalização dos fiscais.
- O roteiro poderá ser alterado em caso de força maior. Nesse caso, siga sempre a sinalização oficial e
a orientação dos fiscais.

2) Participantes / Categorias:

Categorias Pró (12):
ELITE MASCULINA: CRITÉRIO TÉCNICO
ELITE FEMININA: CRITÉRIO TÉCNICO
MASCULINO SUB 23: 17 A 22 ANOS (NASC 2002 A 1997)

MASCULINO SUB 30: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1996 A 1990)
MASCULINO SUB 35: 30 A 34 ANOS (NASC. EM 1989 A 1985)
MASCULINO SUB 40: 35 A 39 ANOS (NASC. EM 1984 A 1980)
MASCULINO SUB 45: 40 A 44 ANOS (NASC. EM 1979 A 1975)
MASCULINO SUB 50: 45 A 49 ANOS (NASC. EM 1974 A 1970)
MASCULINO SUB 55: 50 A 54 ANOS (NASC. EM 1969 A 1965)
MASCULINO SUB 60: 55 A 59 ANOS (NASC. EM 1964 A 1960)
DUPLA MASCULINA - IDADE LIVRE
DUPLA MISTA - IDADE LIVRE

Categorias SPORT (16):

MASCULINO JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2004 A 2003)
MASCULINO INFANTO – JUVENIL: 13 A 14 ANOS (Nasc.2005 A 2006)
FEMININO SPORT - Sub 25: 1995 E ANOS POSTERIORES
FEMININO SPORT - Sub 30: 25 A 29 ANOS (NASC.1994 A 1990)
FEMININO SPORT - Sub 40: 30 A 39 ANOS (NASC 1989 a 1980)
FEMININO SPORT - Sub 50: 40 a 49 anos (NASC 1979 a 1970)
FEMININO SPORT - Sub 60: 50 a 59 anos (NASC 1969 a 1960)
MASCULINO SPORT - Sub 23: 17 A 22 ANOS (NASC 2002 A 1997)
MASCULINO SPORT - Sub 30: 23 A 29 ANOS (NASC.1996 A 1990)
MASCULINO SPORT - Sub 40: 30 A 39 ANOS (NASC 1989 a 1980)
MASCULINO SPORT - Sub 50: 40 a 49 anos (NASC 1979 a 1970)
MASCULINO SPORT - Sub 60: 50 a 59 anos (NASC 1969 a 1960)
MASCULINO SPORT - Over 60: 60 ANOS ACIMA (NASC. 1959 E ANOS ANTERIORES)
PARA-OLÍMPICO – IDADE LIVRE
DUPLA MASCULINA - IDADE LIVRE
DUPLA MISTA - IDADE LIVRE

CATEGORIAS LIGHT (2):

FEMININO – IDADE LIVRE
MASCULINO – IDADE LIVRE

Observações:
1) A referência usada para o cálculo das idades é o dia 31/12/2019.
2) Todos atletas, deverão entregar a declaração para retirar o numeral (verifique item 4 abaixo)
preenchida e assinada.
3) Inscrições
=> Até o dia 02/05
- KIT BÁSICO: R$ 99,00 (camisa promocional)
- KIT ESPECIAL: R$ 190,00 (camisa promocional + camisa ciclismo)
=> De 03/05 até 27/05
- KIT BÁSICO: R$ 129,00
- KIT ESPECIAL: INDISPONÍVEL

- No dia da prova: Não Haverá inscrição
Procedimento:
Acesse site www.agulhasnegrasmtbcup.com.br no link Inscrições. Siga as instruções no
direcionamento.
Observações:
- Pedido de alteração de categoria deve feita em até o dia 25 de maio.
- Pedidos de cancelamentos até 15 dias anteriores a prova, sujeito a aprovação da Comissão
Organizadora. Será cobrada uma taxa de 25% do valor do reembolso para cobrir despesas
operacionais. Os reembolsos serão efetuados em até 10 dias após a realização do evento.
- Vagas limitadas a 500 atletas.
- A Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta.
Poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos, adicionar ou limitar o número de
inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio aviso.

4) Entrega dos Kits dos Atletas, Programa de Prova e Briefings
=> Retirada de KIT atleta (CHIP + Numeral + Camisa):
Sábado dia 01/06: das 9:30 às 14:00. (Na loja Cicle Dois Irmãos, Av. Gustavo Jardim 121, Resende/RJ)
Sábado dia 01/06: das 18:00 às 20:00. (No local da prova)
Dia da Prova 02/06: das 7:00 às 8:30. (No local da prova)
- Os kits (Chip e placas com números) deverão ser retirados: no dia da prova em local pré-determinado
ou no Cicle Dois Irmãos no período divulgado.
- Para recebê-lo, os bikers deverão apresentar um documento de identidade, entregar a declaração,
para retirada do kit, preenchida e assinada (menores de 18 anos assinada pelo responsável com
os dados do mesmo: nome, RG, CPF e grau de parentesco).
- Programa de Prova (poderá ser modificado e/ou alterado sem aviso prévio até a data do evento).
Hora de largada PRÓ: 09:30 horas
Hora de largada SPORT/LIGHT: 10:00 horas

- Os Briefings (instruções/avisos) se forem realizados serão informados com antecedência.

5) Postos de Controle (PCs) / Duração da Prova

- Ao longo dos percursos, haverá PCs (Postos de Controle) especiais, PCs indicativos e Postos de
Hidratação.
- O atleta que não estiver dentro do tempo limite, em qualquer ponto do percurso, será convidado a
retirar-se da competição, finalizando a prova neste ponto, a partir do qual a Organização não será mais
responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este competidor. O mesmo será convidado a
embarcar em veículos cedidos pela Organização (se for o caso) para retornar ao ponto de largada
quando este serviço estiver disponível. Este protocolo visa exclusivamente a manutenção da saúde e
segurança do atleta.
6) Resultados
- A divulgação do resultado de cada etapa (somente daqueles que completaram a prova dentro do
horário estipulado no Programa de Prova) se dará na Secretaria de prova até as 14:30hs.
- Recursos e observações só serão aceitos até 20 minutos da divulgação dos resultados no local
acima. Passado este prazo, o mesmo será homologado pela Organização e divulgado como oficial.
- Aqueles que terminarem fora desse tempo só aparecerão nas listagens de resultados publicadas na
internet, após o término do evento.
- Esse procedimento visa acelerar o processo de entrega dos troféus, e evitar equívocos durante a
cerimônia de premiação.

7) Obrigações e Responsabilidades dos participantes
- Acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como
acessar o site do evento para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e
informações para sua participação no evento.
- Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a competição. (A título de apoio
suplementar, a Organização disponibilizará água potável para reabastecimento dos squeezes dos
atletas (até 500 ml), em postos de hidratação ao longo do percurso).
- Ter um seguro de vida compatível com as necessidades de seus dependentes e beneficiários.
- Ter um seguro total de todo o seu equipamento (bicicleta, capacete, acessórios). Cada atleta é
responsável pela guarda de todo o seu equipamento/material de prova e objetos pessoais.
- Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente).
- As equipes de saúde que apóiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e
encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí termina a sua
responsabilidade. Todas as despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.
- Manter os números (frente da bicicleta e costas do atleta) claramente visíveis durante toda a
competição.
- Facilitar e dar passagem aos atletas mais rápidos que queiram ultrapassá-lo.
- Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza.
- Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova.
- Notificar imediatamente à Secretaria de Prova se vier a abandonar a competição por qualquer motivo.
Caso isso não ocorra, à Organização se reserva o direito de promover uma busca organizada e cobrar
desse participante todos os custos que forem gerados por esta ação.
8) Penalização com Desclassificação
- Sujar o meio ambiente: descartar embalagens, objetos e/ou lixo na natureza (caso a Organização
forneça água em algum ponto do percurso, as embalagens deverão ser descartadas até, no máximo, 20
metros deste ponto, em recipientes destinados para tal fim
- Rebocar ou ser rebocado por outra bicicleta utilizando cordas ou outros artifícios.
- Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais oficiais de prova.
- Pedalar sem capacete durante a prova.
- Manobras desleais contra outro biker.
- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição.
- Substituição de biker.
- Ser acompanhado por terceiros no percurso (moto, bicicleta não inscritas e/ou outros).

- Receber manutenção de terceiros fora dos pontos oficiais de apoio.
- Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona.
- Largar em pelotão à frente daquele reservado para a sua categoria.
- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação).
- Biker cuja equipe de apoio sujar os locais de parada.
- A Equipe Organizadora do Agulhas Negras MTB CUP 2019 se empenha para fazer um evento com
máximo de qualidade. Porém, para garantirmos uma boa prova, precisamos da colaboração de todos na
fiscalização da sinalização do roteiro, das atitudes desleais e outras ocorrências indesejadas.
9) Vistorias Obrigatórias e Doping
- Vistorias de largada: Todos os bikers deverão se apresentar para as vistorias de largada
rigorosamente dentro dos períodos pré-determinados abaixo. Os atletas que se apresentarem fora
desses períodos, obrigatoriamente largarão no último pelotão, independente de qual for a sua categoria.
- Horário: 9:00 às 9:30 horas.
- Os bikers deverão estar com capacete, roupas adequadas, numerais e identificações oficiais bem
visíveis, e portar um documento de identidade durante todo o evento.
- A vistoria de chegada nos centros urbanos (mesmos locais das largadas) também é obrigatória
como parte integrante do roteiro.
- Será desqualificado o atleta que usar alguma droga proibida com a intenção de obter vantagem sobre
os demais participantes. À Organização se reserva o direito de pedir e fazer testes de doping em
qualquer biker, a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio.
10) Recursos
Só serão aceitos recursos escritos, entregues na Secretaria Oficial, durante o transcorrer da prova ou
até 30 minutos após a chegada do interessado. Recursos contra o resultado, até 20 minutos após sua
divulgação. Só serão julgados os recursos por escrito e acompanhados de um depósito no valor de R$
100,00 (cem reais). Se julgado procedente, o depósito será devolvido, caso contrário, será doado a uma
instituição de caridade.
11) Apoio
A Organização indicará no dia da etapa os pontos oficiais para apoio (opcional e se existirem locais
adequados para este fim), onde será permitida a manutenção técnica. Cada participante é responsável
por sua Equipe de Apoio e pelas conseqüências advindas dos atos da mesma.
12) Direito de imagem
O Agulhas Negras MTB CUP 2019 será registrado em vídeo e fotografia pela Organização e seus
parceiros oficiais. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão
notificá-la por escrito à Organização no ato de sua inscrição no evento. Caso contrário estarão,
automaticamente, autorizando a sua utilização de forma inteiramente gratuita, a título universal, em

caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, sem limitação de tempo ou de número de vezes,
podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida ao autorizador qualquer remuneração.
13) Premiação
- Medalhas Finisher - somente para os atletas que, comprovadamente completarem a prova
dentro do período regulamentar.
- Troféus - para os 5 primeiros colocados de cada categoria.
- Premiação em dinheiro (total de R$ 3.000,00) para os 8 primeiros colocados da geral Masculino
(percurso PRÓ) e 3 primeiras colocadas da elite feminina distribuídos da seguinte forma:
1º = R$ 400,00; 2º = R$ 350,00; 3º = R$ 300,00; 4º = R$ 250,00; 5º = R$ R$ 200,00; 6º R$ 170,00; 7º =
R$ 150,00; 8º = R$ 130,00
Geral Feminino: 1º = R$400,00; 2º = R$ 350,00; 3º = R$ 300,00
* Os valores apresentados referem-se ao total do desembolso a ser efetuado pela Organização,
cabendo a cada atleta ganhador o pagamento dos tributos, impostos, e encargos competentes.
14) Seguro
- Todos os atletas estarão cobertos pelo seguro durante a competição.
Importante: Para que o seguro seja utilizado corretamente, confira o número de CPF na ficha de
inscrição.
AVISOS:
1) Fiquem ligados nos site: www.agulhasnegrasmtbcup.com.br que divulgará sempre em primeira
mão todas as novidades que surgirem até a data do evento.
2) A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este
REGULAMENTO, total ou parcialmente.
3) As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirigidas pela Comissão Organizadora de
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

