
 

 

REGULAMENTO 

5ª COPA REGIONAL DE MOUNTAIN BIKE 

2020 

Atualizado em 18 de SETEMBRO de 2020. 

RESOLUÇÃO PARA COMPLEMENTO E MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO 
DA CRMTB2020. 

DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19 E COMO RESULTADO O ISOLAMENTO SOCIAL NÃO FOI 
POSSÍVEL REALIZAR VÁRIAS ETAPAS DA CRMTB2020. 
 
 AGORA DE ACORDO COM O PLANO SÃO PAULO O ESTADO SE ENCONTRA NA FASE 
AMARELA E TEMOS NOS ESFORÇADO PARA PODERMOS ENCERRAR A CRMTB2020. 
 
 A EQUIPE DE RIBEIRÃO PRETO - MTB016 SE COLOCOU A DISPOSIÇÃO PARA REALIZAR 
UMA ETAPA FINAL NO DIA 18 DE OUTUBRO. 
 
 PARA ISTO TEREMOS QUE READAPTAR ALGUNS ITENS DO REGULAMENTO AFIM DE 
TORNAR ESSE EVENTO POSSÍVEL TANTO PARA A QUESTÃO DOS PROTOCOLOS ADOTADOS, 
PARA CUMPRIR A EXIGÊNCIA DO PLANO SP, E PARA CONTEMPLAR A QUESTÃO FINANCEIRA 
AFIM DE ADEQUAR E TORNAR VIÁVEL TANTO PARA ATLETAS COMO PARA ORGANIZADORES 
A REALIZAÇÃO DESTA ETAPA, DEVIDO A SITUAÇÃO ECONÔMICA E A PERDA DE VÁRIOS 
PATROCINADORES DE EQUIPES E DE EVENTOS. 
 

 



1 – DATA DA FINAL DA CRMTB 2020 
 Será realizada no dia 18 DE OUTUBRO de 2020, na cidade de Ribeirão Preto. 
 A data pode ser alterada ou cancelada conforme orientações do PLANO SP. 
 No caso de cancelamento serão devolvidos o valor da inscrição menos os custos de 
operações financeiras. 
 PARA DEVOLUÇÃO = DESCONTO DE 11,50% DO VALOR DA INSCRIÇÃO REALIZADO EM 
ATÉ 30 DIAS DA SOLICITAÇÃO. 
 
2 – INSCRIÇÕES 
 As inscrições para categorias ESPORTE e PRO ficam com o valor único de R$65,00 
(Sessenta e Cinco Reais); 
 NÃO haverá inscrições no dia da prova, todas as inscrições devem ser feitas 
antecipadas pelo site www.peloto.com.br 
 As placas com números e chips devem ser entregues antecipadamente em pontos de 
entrega definidos pela organização, no dia para apenas 1 responsável nomeado pelas 
equipes, ou se atleta avulso, na barraca da cronometragem em fila única com distância 
mínima de 2 metros entre os atletas e com uso de máscaras e álcool gel. 
 
3 – PREMIAÇÃO 
 MEDALHAS de participação para todos os atletas participantes; 
 
 TROFÉUS e PÓDIO de 1º a 5º lugar nas categorias ESPORTE e PRO com o 
distanciamento de 2 metros entre cada pódio e sem aglomeração para fotos; 
 
 PREMIAÇÃO EM DINHEIRO apenas para os 3 primeiros colocados geral MASCULINO e 
FEMININO inscritos e que completarem o percurso das categorias PRO – 1º lugar R$300,00, 
2º lugar R$200,00 e 3º lugar R$100,00. 
NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA AS CATEGORIAS PRO POR IDADE, SOMENTE 
GERAL MASCULINO E FEMININO. 
 
 Os pontos para o Ranking anual individuais e para equipes continua como no 
regulamento original de 1º a 10º lugar para os atletas da categoria PRO. 
 
 Trófeus do Ranking anual para os 3 primeiros colocados das categorias PRO. 
  
 
3 – RECOMENDAÇÕES PARA MANTER O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE O EVENTO 

 
PROTOCOLO SANITÁRIO PARA A ETAPA FINAL 
DA COPA REGIONAL DE MOUNTAIN BIKE 2020 

 
Seguindo as orientações e protocolos apresentados pelas Confederação Brasileira de 

Ciclismo o evento final da CRMTB2020 terá as seguintes diretrizes: 
- A capacidade de atletas participantes para o evento é de 800 atletas, portanto será 

http://www.peloto.com.br/


reduzido conforme orientações para 400 atletas. 
 - O evento será fechado ao público, abrindo exceção para 1 acompanhante por atleta 

em casos especiais, por exemplo, portadores de necessidades especiais, etc. 
-CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS ESTÃO PROIBIDAS DE PARTICIPAREM DO EVENTO. 
 - Será disponibilizados álcool em gel em vários pontos para os participantes. 
- Será obrigatório o uso de máscaras durante todo o evento, pelos participantes e 

comissão organizadora. 
-  Será obrigatório manter a distância mínima de 2 metros durante todo o evento, 

sendo distribuídos avisos pelo local. 
  
 Aos atletas somente será permitida retirar a máscaras no momento da largada, sendo 
necessário recolocar logo após a chegada; 
 Na largada será feita por categorias com intervalo maior entre elas, obrigatório o uso 
de máscara no grid e manter o distanciamento. 
 Todo atleta deve ser responsável pela sua hidratação durante a prova, já que pontos 
de água não são possíveis de acordo com protocolo sanitário, os apoios podem fornecer 
água para os atletas em garrafas próprias e locais definidos pela organização seguindo os 
protocolos sanitários; 
 Frutas, água e medalha de participação, deve ser entregue em saquinhos individuais 
para os atletas na chegada sem aglomeração e o atleta deve recolocar a máscara; 
 Na chamada do pódio para premiação, antes de 1º a 10º agora com redução de 50% 
serão premiados apenas os 5 primeiros de cada categoria mantendo a distância mínima de 
2 metros entre cada pódio e sem aglomeração para tirar fotos. 
 
FICAM  MODIFICADAS ESTAS QUESTÕES NO REGULAMENTO ORIGINAL, O RESTANTE 
CONTINUA COMO ESTAVA. 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 

 

 



Artigo 1º - SOBRE A COPA REGIONAL DE MOUNTAIN BIKE: 

I – A COPA REGIONAL DE MOUNTAIN BIKE É UM CAMPEONATO COM RANKING INDIVIDUAL DE ATLETAS E 
RANKING DE EQUIPES; 

II – QUALQUER ATLETA PODE INSCREVER-SE PARA QUALQUER ETAPA DO CAMPEONATO, SALVO SE 
TIVER ALGUMA SITUAÇÃO QUE VAI CONTRA ESTE REGULAMENTO, OU ALGUMA SANÇÃO E OU PUNIÇÃO 
PROMULGADA PELA COMISSÃO ORGANIZADORA E OU O DIRETOR DE PROVA; 

III – QUALQUER EQUIPE PODE PARTICIPAR DO CAMPEONATO, TENDO QUE INSCREVER OS ATLETAS EM 
UMA ÚNICA DENOMINAÇÃO, RELACIONAR E GERENCIAR SEUS ATLETAS (NÃO EXISTE NÚMERO MÍNIMO 
DE ATLETAS PARA CREDENCIAR A EQUIPE), SALVO SE A EQUIPE TIVER ALGUMA SANÇÃO PROMULGADA 
PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DA CRMTB OU ALGO QUE VAI CONTRA ESTE REGULAMENTO.  

IV – É DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE GERENCIAR SEUS ATLETAS E INSCREVE-LOS EM UMA ÚNICA 
DESIGINAÇÃO DA EQUIPE PARA QUE OS PONTOS SEJAM  COMPUTADOS CORRETAMENTE DURANTE O 
CAMPEONATO, SOMENTE AS 10 MELHORES COLOCAÇÕES DOS ATLETAS RELACIONADOS PELA EQUIPE 
PONTUAM POR ETAPA;  

 
Artigo 2º - DAS ETAPAS 

1ª  ETAPA – 09 de FEVEREIRO – CÁSSIA / MG 

2ª  ETAPA – 15 de MARÇO – SÃO JOAQUIM DA BARRA / SP 

3ª  ETAPA – 19 de ABRIL – FRANCA / SP 

4ª  ETAPA – 17 de MAIO – MORRO AGUDO / SP 

5ª  ETAPA – 07 de JUNHO – GUARÁ / SP  

6ª  ETAPA – 12 de JULHO – SALES OLIVEIRA / SP  

7ª  ETAPA – 16 de AGOSTO – RIBEIRÃO PRETO / SP 

8ª  ETAPA – 13 de SETEMBRO – BATATAIS / SP 

 

Artigo 3º - DAS CATEGORIAS 

• Para se inscrever nas categorias levar em conta a idade completada entre 01/01/2020 até 
31/12/2020. 

CATEGORIAS MISTAS (MASCULINO E FEMININO JUNTOS) 

PERCURSO PROPRIO – BABY – até 6 anos – nascidos até 2014. 

PERCURSO PROPRIO – KIDS – de 7 a 11 anos – nascidos entre 2009 a 2013. 

ESPORTE  – INFANTIL – de 12 a 14 anos – nascidos entre 2006 e 2008. 

ESPORTE – PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – a partir dos 18 anos – nascidos de 2002 e abaixo. 

 

CATEGORIAS FEMININO 

PRO  – SUB 25 – de 15 a 24 anos – nascidas entre 1996 e 2005; 

PRO  – SUB 35 – de 25 a 34 anos – nascidas entre 1986 e 1995; 

PRO  – OVER – de 35 anos e acima – nascidas de 1985 e abaixo; 

ESPORTE – OPEN – a partir dos 15 anos e acima – nascidas de 2005 e abaixo. 



 

CATEGORIAS MASCULINO 

PRO  – ELITE MASCULINO – a partir dos 15 anos – nascidos de 2005 e abaixo; 

PRO  – JUVENIL – de 15 a 16 anos – nascidos entre 2004 e 2005. 

PRO  – JUNIOR – de 17 a 18 anos – nascidos entre 2002 e 2003. 

PRO  – SUB23 – de 19 a 22 anos – nascidos entre 1998 e 2001. 

PRO  – SUB30 – de 23 a 29 anos – nascidos entre 1991 e 1997. 

PRO  – MASTER A1 – SUB35 – de 30 a 34 anos – nascidos entre 1986 e 1990. 

PRO  – MASTER A2 – SUB40 – de 35 a 39 anos – nascidos entre 1981 e 1985. 

PRO  – MASTER B1 – SUB45 – de 40 a 44 anos – nascidos entre 1976 e 1980. 

PRO  – MASTER B2 – SUB50 – de 45 a 49 anos – nascidos entre 1971 e 1975. 

PRO  – MASTER C1 – SUB55 – de 50 a 54 anos – nascidos entre 1966 e 1970. 

PRO  – MASTER C2 – SUB60 – de 55 a 59 anos – nascidos entre 1961 e 1965. 

PRO  – MASTER D – OVER – de 60 anos e acima – nascidos em 1960 e abaixo. 

PRO – DUPLA MASCULINA – de 15 a 80 anos – nascidos entre 1940 e 2005. 

PRO – NELORE – ACIMA DE 100KG de pesso corporal – de 18 a 54 anos – nascidos entre 1966  a 2002. 

ESPORTE – SUB25 – de 15 a 24 anos – nascidos entre 1996 e 2005. 

ESPORTE – SUB35 – de  25 a 34 anos – nascidas entre 1986 e 1995. 

ESPORTE – OVER – de 35 anos e acima – nascidas de 1985 e abaixo. 

 

Artigo 4º - DA SEGURANÇA DO ATLETA 

I - Obrigatório uso de capacete durante a prova, recomendamos também o uso de luvas e óculos também durante a prova. Haverá 
uma vistoria técnica da bike no grid de largada. Em caso de acidente permanecer no local para atendimento. Os circuitos das 
provas tem trechos aberto ao trânsito de veículos, tenha sempre atenção e cuidado e sempre transitar pela direita e respeitar as 
leis de trânsito nos trechos urbanos. 

II - É recomendado NÃO utilizar fones de ouvidos nas etapas da CRMTB, eles podem dificultar ouvir orientações de PCS e sinais 
sonoros de veículos durante as provas, além de tirar o foco e a atenção do atleta, os que optarem utilizar o acessórios assumem 
os riscos e estão sujeitos a perder o direito de cobertura do seguro atleta. 

  

Artigo 5º - DOS DIREITOS E DEVERES DO ATLETA 

I – O atleta deverá estar ciente e aceitar os termos deste Regulamento e do Termo de Responsabilidade na hora de se inscrever 
ao evento.  

II - O atleta tem direito de usar propagandas de patrocinadores exceto no kit numérico, NO PÓDIO É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO 
DE BANNERS OU FAIXAS DURANTE A PREMIAÇÃO, o atleta no pódio deverá  usar a logomarca de seus patrocinadores 
apenas na roupa ou bonés, para a desobedienciência a este parágrafo o atleta e a equipe perde 10 pontos.    

III - Proibido subir ao pódio de chinelos, sem camisa ou shorts e ou bermuda/calça/saia. 

IV – Fotos da equipe reunida só podem ser feitas no pódio após a premiação de todas as categorias, evitando assim o atraso nas 
demais premiações e respeitando os atletas das categorias que aguardam para subir ao podio, para cada desobediência a este 
parágrafo a equipe perde 10 pontos. 

V - O atleta tem direito de garantir seus direitos, entrando com Recurso por escrito e depósito de taxa de R$ 50,00, que será 
devolvida após o julgamento do recurso pela Comissão Organizadora, CASO SEJA JULGADO VÁLIDO O MESMO. 

a) O Recurso pode ser apresentado à Comissão Organizadora durante, após ou em até 48 horas após o término da prova; 



b) A apresentação do Recurso durante e após a prova deverá ser entregue por escrito de preferência manuscrito pelo atleta 
que o solicita e assinado por testemunha na frente de um membro da Comissão Organizadora e ou Diretor de Prova 
(ANEXO 1), ESTE RECURSO PODERÁ SER APRESENTADO SOMENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA ATÉ 
O TÉRMINO DAS PREMIAÇÕES, APÓS ESTE PRAZO DEVE-SE ATENDER AS OBSERVAÇÕES DO ITEM D) NESTE 
MESMO ARTIGO ABAIXO; 

c) O atleta deve anexar provas dos atos e atitudes que julgou ilícitas ou que vão contra este Regulamento, considerando-se 
como provas: fotos, vídeos ou testemunhode pelo menos 01 (um) membro da organização da prova (PC) ou 02 (dois) 
atletas sendo estes manuscritos e assinados na presença de testemunhas da Comissão Técnica; 

d) No caso de apresentação de Recurso após a prova, o recurso assim como os documentos e testemunhos por escrito 
devem ter Firma reconhecida em Cartório e enviados por carta registrada a esta Comissão Organizadora da Copa 
Regional de MTB, a taxa de R$50,00 deverá ser depositada em conta fornecida pela Comissão Organizadora e a carta 
registrada postada no máximo de 48 horas após o término da prova; 

e) A Comissão Organizadora deverá julgar o recurso e dar a chance de defesa aos atletas envolvidos na denúncia e só 
depois dar o resultado do recurso e a devida punição de acordo com este Regulamento. 

f) A Comissão Organizadora e o Diretor de Prova pode abrir investigação de fatos ilícitos ou que vão contra este 
regulamento com a denúncia relatada por membro da organização da prova (PC) durante ou logo após a prova, sem a 
necessidade de que se apresente recurso de atleta, podendo dependo do caso, definir a punição desde que clara a 
situação de desrespeito a este regulamento e com pena já definida pelo regulamento. 

VI – A COPA REGIONAL DE MOUNTAIN BIKE é contra o uso de Dopagem: 

“Dopagem (doping em inglês) é popularmente conhecida como a utilização de substâncias ou métodos proibidos capazes de 
promover alterações físicas e/ou psíquicas que melhoram artificialmente o desempenho esportivo do atleta. 

No âmbito dos organismos nacionais e internacionais antidopagem, incluindo a ABCD (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
CONTROLE DE DOPAGEM), a definição de Dopagem é mais abrangente e está relacionada com a ocorrência de uma ou mais 
violações às regras estabelecidas nos artigos 2.1 a 2.10 do Código Mundial Antidopagem. Verifique o Código e informe-se.” 

“O Código Mundial Antidopagem estabelece em seus artigos 2.1 a 2.10 as seguintes situações consideradas como sendo casos 
de Dopagem: 

2.1 A presença de uma Substância Proibida, de seus Metabolitos ou Marcadores na Amostra de um Atleta 

2.2 Uso ou Tentativa de Uso de uma Substância ou Método Proibido por um Atleta 

2.3 Fuga, Recusa ou Falha em se submeter à coleta de Amostras 

2.4 Falhas de Localização 

2.5 Fraude ou Tentativa de Fraude de qualquer parte do processo de Controle de Dopagem 

2.6 Posse de uma Substância ou Método Proibido 

2.7 Tráfico ou Tentativa de Tráfico de uma Substância ou Método Proibido 

2.8 Administração ou Tentativa de Administração a um Atleta Em-Competição de qualquer Substância ou Método Proibido, ou 
Administração ou Tentativa de Administração a um Atleta Fora-de-Competição de qualquer Substância ou Método proibido Fora-
de-Competição 

2.9 Cumplicidade 

2.10 Associação Proibida” 

INFORMAÇÕES OBTIDAS NA PÁGINA DA ABCD: http://www.abcd.gov.br/ 

Acesso as 11h18m no dia 30de Agosto de 2017. 

PORTANTO ATLETAS QUE RECEBEREM PUNIÇÕES DE FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DESPORTIVAS POR 
DOPAGEM TAMBÉM SERÃO SUSPENSOS DE NOSSAS PROVAS OU PROIBIDOS DE PARTICIPAREM DA COPA REGIONAL 
DE MOUNTAIN BIKE. 

VII - O atleta não presente ao pódio perderá o direito à premiação, NÃO SENDO OBRIGADO O ORGANIZADOR DA ETAPA 
ENVIAR A PREMIAÇÃO AO ATLETA, podendo o atleta se reservar ao direito de ser representado no pódio por outra pessoa; 

VIII - Ao realizar sua inscrição, o atleta inscrito sede seus direitos de imagem, uso e compartilhamento para a Copa Regional de 
Mountain Bike sem a necessidade de autorização prévia. 

http://www.abcd.gov.br/perguntas-e-respostas/239-entidades-de-controle-de-dopagem
http://www.abcd.gov.br/perguntas-e-respostas/240-codigo-mundial-antidopagem
http://www.abcd.gov.br/arquivos/legislcao/codigoMundial2015Ing.pdf
http://www.abcd.gov.br/perguntas-e-respostas/240-codigo-mundial-antidopagem
http://www.abcd.gov.br/


IX -  É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E DATA DE NASCIMENTO LEGIVEL PARA 
INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA. 

 

Artigo 6º - HORÁRIOS, FORMATO DAS ETAPAS, APOIO E PC (pontos de controle). 

I – 7h30 abertura para retirada das placas numéricas de identificação e inscrições no dia da prova; 8h término das inscrições no 
dia da prova e 8h30 término da retiradas das placas de identificação; 

II – 8h30 abertura do grid de largada – 9h LARGADA. A organização poderá antecipar ou retardar a largada com aviso prévio de 
30min; 

III - O atleta deverá se apresentar para vistoria técnica e lacre de sua mountain bike até 30 minutos da largada. Após o término 
cronometrado da prova o atleta deverá, apresentar-se aos comissários de conferência no local da largada para validar sua 
chegada e entregar a placa de identificação numérica. A perda da placa de identificação numérica gera desclassificação da prova. 

IV – O ATLETA DEVERÁ RESPEITAR A ORDEM DE LARGADA ESTABELECIDA PELA ORGANIZAÇÃO DA PROVA NO GRID 
DE LARGADA. LARGAR DE LUGAR FORA DA ÁREA ESTABELECIDA NO GRID OU SEPARADO DE SUA DEVIDA 
CATEGORIA.O ATLETA INFRATOR PODERÁ TER COMO PUNIÇÃO, DESDE O ACRÉSCIMO DE 2 MINUTOS OU MAIS 
TEMPO SE O DIRETOR DE PROVA JULGAR NECESSÁRIO DE ACORDO COM CADA CASO QUE SE APRESENTE, NO SEU 
TEMPO FINAL, ATÉ A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROVA, SENDO A DESCLASSIFICAÇÃO CASO SE APURE QUE TIROU O 
ATLETA INFRATOR VANTAGEM OU ATRAPALHOU OUTRO ATLETA DURANTE A PROVA DEVIDO A SUA LOCALIZAÇÃO 
ERRADA NA LARGADA, TAL CONDUTA INDEVIDA DEVE SER COMPROVADA POR FOTOS, VÍDEOS OU TESTEMUNHO 
DEVIDAMENTE REGISTRADO À COMISSÃO ORGANIZADORA, CONFORME ARTIGO 4º, PARÁGRAFO III DESTE 
REGULAMENTO. 

V - A prova normalmente é realizada em parte do circuito aberto ao trânsito de veículos motorizados, havendo diferentes tipos de 
percursos etapas da CRMTB: 

a) Percurso para a categorias BABY, para crianças até 6 anos, este percurso deve ser adequado em respeito às 
capacidades desta categorias; 

b) Percurso para a categoria KIDS, para crianças de 7 A 11 anos, este percurso deve ser adequado em respeito às 
capacidades desta categoria; 

c) Percurso para categoria INFANTIL, para crianças de 12 a 14 anos, este percurso deve ser adequado em respeito às 
capacidades desta categoria, podendo ser utilizado o percurso da categoria ESPORTE; 

d) Percurso para as categorias ESPORTE, deve ser menor que o da categoria PRO (NA MAIORIA DAS ETAPAS 50%); 
e) Percurso para as demais categorias (PRO): JUVENIL, JUNIOR, CATEGORIAS MASCULINO, FEMININO E DUPLA 

MASCULINA, pode ser no formato Trip Trail, XCM ou XCO, sendo de responsabilidade a divulgação do percurso no 
mínimo 30 dias antes da prova. 

f) Percurso para a categoria PCD (pessoas com deficiência) será o mesmo das categorias ESPORTE. 

VI -  É permitida a troca de bicicleta ou peças desde que o atleta carregue consigo a PLACA DE NUMERAÇÃO e a entregue na 

chegada (NÃO ENTREGAR A PLACA DE NUMERAÇÃO NA CHEGADA GERA DESCLASSIFICAÇÃO).  

VII - O apoio técnico, de alimentação e hidratação é permitido APENAS NO PONTOS OFICIAIS DE APOIO E HIDRATAÇÃO DAS 

ETAPAS, receber apoio fora destas áreas pode gerar desde acréscimo no tempo de prova, até a desclassificação, sendo de 

responsabilidade da Comissão Organizadora e do Diretor de Prova julgar e definir a punição.  

VIII - UTILIZAR VÁCUO, REBOQUE OU SER EMPURRADO POR VEICULOS MOTORIZADOS GERA DESCLASSIFICAÇÃO, E 

DEVEM SER COMPROVADOS POR FOTOS, VÍDEOS E TESTEMUNHO DE MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO OU ATLETAS E 

DEVIDAMENTE REGISTRADOS CONFORME ARTIGO 4º, PARÁGRAFO III DESTE REGULAMENTO.  

IX – É PROIBIDO QUE O ATLETA INSCRITO NA CATEGORIA INDIVIDUAL RECEBA APOIO DE OUTRO ATLETA, SEJA ELE 

INSCRITO NA PROVA OU NÃO INSCRITO (PIRATA, PIPOCA) EM QUALQUER MOMENTO DA PROVA, SENDO EMPURRADO 

OU ARRASTADO, NÃO SENDO PERMITIDO O CONTATO FÍSICO COM O ATLETA OU COM A BICICLETA. CASO OCORRA 

TAL FATO DEVE SER COMPROVADO POR FOTOS, VÍDEOS OU TESTEMUNHO DE MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO DA 

PROVA OU ATLETAS DEVIDAMENTE REGISTRADO, A PUNIÇÃO CASO SEJA COMPROVADO O DELITO PODERÁ SER DE 

TEMPO DETERMINADO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DA CRMTB E ACRESCIDO EM SEU TEMPO FINAL ATÉ A 

DESCLASSIFICAÇÃO DA PROVA E O ATLETA É OBRIGADO A DEVOLVER TODOS OS PRÊMIOS QUE RECEBEU 

(TROFÉUS, DINHEIRO E BRINDES), TAL ATO DEVE SER REGISTRADO DE  ACORDO COM ARTIGO 5º, PARÁGRAFO III 

DESTE REGULAMENTO. 

a) Os atletas inscritos na categoria DUPLAS MASCULINO podem se empurrar ou arrastar, porém somente entre os dois 

atletas que fazem a dupla, a ajuda de terceiros (empurrar e arrastar) se encaixa no Item IX do artigo 6º. 

b) O atleta pode pegar vácuo de outro atleta, desde que ambos estejam devidamente inscritos na prova(proibido pegar 

vácuo de atletas não inscritos – pirata ou pipoca) e este atleta apenas ofereça vácuo ao outro atleta, sendo proibido 

qualquer contato físico entre os atletas e a bicicleta (arrastar, empurrar ou carregar), caso isso ocorra se encaixa no item 

IX do artigo 6º; 

c) É proibido que outra pessoa carregue ou desloque a bicicleta do atleta durante todo o percurso da prova sendo que esta 



função cabe exclusivamente ao atleta. Se for registrado tal fato, o atleta infrator pode receber desde acréscimo de 2 

minutos em seu tempo final até a desclassificação da prova, o registro deste fato deve seguir as orientações do artigo 5º, 

parágrafo III deste regulamento, o atleta só poderá receber apoio de STAFFS da organização desde que tenham sido os 

STAFFS instruídos pela organização da prova à fornecer tal ajuda aos atletas  em ponto determinado do percurso; 

VII– Atenção para os PCs (Pontos de Controle) de circuito, onde haverá um membro da organização anotando as placas de 
identificação. A falta de 01 anotação na conferência final terá como penalidade o ACRÉSCIMO DE TEMPO, DETERMINADO 
PELA COMISSÃO ORGANIZADORA de acordo com a vantagem que o atleta se benefíciou ou a desclassificação, sendo julgado e 
determinada a punição pela Comissão da Prova  formada por um membro de cada cidade sede da COPA REGIONAL DE MTB ou 
pelo Diretor de Prova. 

a) No caso de corte do percurso o atleta infrator pode ser punido COM ACRÉSCIMO DE TEMPO DETERMINADO PELA 
COMISSÃO ORGANIZADORA ou pelo Diretor de Prova,  no seu tempo final até a desclassificação da prova, 
dependendo do grau de benefício que o corte favoreceu o atleta, o registro desta irregularidade deve seguir as 
orientações do artigo 5º, parágrafo III deste regulamento, SE O CORTE FOI PROPOSITAL CABE A 
DESCLASSIFICAÇÃO DO ATLETA. 

VIII – A organização determinará um tempo limite de prova válido para a cronometragem oficial de acordo com as condições 
climáticas e o circuito sendo determinado pela direção de prova e Comissão Organizadora da CRMTB antes da largada de cada 
etapa. 

IX– No caso de acidentes o atleta deve permanecer no local até a chegada da equipe de resgate, e permitirá todas as ações 
necessárias para seu socorro e transporte para a unidade de saúde escolhida pela organização, ficando sob sua responsabilidade 
todos os procedimentos tomados após esta etapa de primeiros socorros. 

X – Na chegada das DUPLAS MASCULINO os dois atletas da dupla devem cruzar o ponto de chegada juntos, se apenas um dos 
atletas da dupla cruzar a linha de chegada não será válida e computada a chegada da dupla, somente após a chegada do 2º atleta 
será fechado o tempo da Dupla. No caso de ser um percurso de voltas, os dois atletas da dupla devem passar juntos pela 
cronometragem em todas as voltas, se os atletas cruzarem a linha de chegada de qualquer volta separados a dupla será 
desclassificada automaticamente. 

  

Artigo 7º - DAS INSCRIÇÕES, TERMO DE RESPONSABILIDADE E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA 

I - As inscrições antecipadas deverão ser realizadas no site www.peloto.com.br 

a) Os atletas devem se cadastrar no site, fornecendo todas as informações solicitadas, principalmente data de 
nascimento e número de documentos, as informações são validadas pelo site e assim o atleta terá um cadastro no 
site quando for realizar novas inscrições; 

b) As equipes devem se cadastrar no site e cadastrar os atletas que fazem parte da equipes(antes mesmo dos atletas 
se inscreverem para as etapas) para que os seus pontos do seus atletas sejam computados. SOMENTE AS 
EQUIPES CADASTRADAS PODERÃO CONCORRER NA DISPUTA DO CAMPEONATO POR EQUIPES; 

c) Inscrições no dia da prova se o atleta ou a equipe já tiver cadastro feitos anteriormente no site peloto.com.br a equipe 
poderá se beneficiar dos pontos marcados pelo atletas dela já relacionado anteriormente. INSCRIÇÕES NO DIA DA 
PROVA SÓ PODERÃO INFORMAR PATROCINADORES, SE NÃO ESTIVER RELACIONADOS POR NENHUMA 
EQUIPE NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A INSCRIÇÃO POR EQUIPE, VALENDO O PONTOS DO ATLETA PARA O 
RANKING DE ATLETA, MAS NÃO COMPUTADOS PONTOS PARA NENHUMA EQUIPE. 

d) O TERMO DE RESPONSABILIDADE será preenchido on line no ato da inscrição e é obrigatório seu preenchimento, 
DEVE SER PREENCHIDO NO SITE peloto.com.br no ato da inscrição, inscrições no dia da prova de atletas não 
cadstrados no site deve ser feito por escrito em formulário específico (ANEXO 3) ; 

e) Leia o REGULAMENTO para estar ciente de seus deveres e direitos e entender as diretrizes da competição. 

II – As inscrições antecipadas terão o valor de 1º LOTE - R$80,00, 2º LOTE - R$ 90,00, 3º LOTE – R$ 100,00 (NA  SEMANA DA 
PROVA), 4º LOTE – R$120,00 (NO DIA DA PROVA) e serão realizadas no site www.peloto.com.br com pagamento por boleto 
bancário até as 18h da Terça-feira antes do dia da Etapa e pagamento por cartão até as 18h da Quinta-feira antes da Etapa, as 
inscrições no dia da prova terão o valor de R$120,00 e se encerram as 8h no dia da Etapa PARA ATLETAS DAS CATEGORIAS 
PRO; 

a) Inscrições das categorias  BABY, KIDS E PCD = SERÃO GRATUITAS 
b) Inscrições da categorias Infantil será  50% do valor da categoria  PRO;  
c) Inscrições das categoria ESPORTE terão o seguinte valor: 1º lote – R$80,00, 2º lote – R$90,00 e 3º lote – R$100,00 (NA 

SEMANA DA PROVA) – 4º lote – R$120,00 (NO DIA DA PROVA)  
d) ATLETAS COM MAIS DE 60 ANOS TEM DIRETO A PAGAR 50% DO VALOR DA INSCRIÇÃO NA CATEGORIA PRO ou 

ESPORTE. 

III – A inscrição para a categoria DUPLA MASCULINO deverá ser pago uma inscrição para cada atleta da dupla. 

IV – Não será permitido trocar de categoria inscrita no dia da prova, toda alteração deve ser solicitada com 48 horas de 

http://www.peloto.com.br/
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antecedência da Etapa, somente serão corrigidas no dia as inscrições com erro de idade e categoria inscrita através da 
comprovação de documentos. Todo atleta que trocar de categoria não perde os pontos já conquistados e começa nova pontuação 
na categoria que fez a troca. 

V – Só é permittido subir de categoria para as etapas da CRMTB as categorias KIDS para a categoria INFANTIL, da categoria 
INFANTIL para a categoria JUVENIL, e os atletas da JUVENIL e JUNIOR para a ELITE MASCULINO, no caso dos atletas 
masculinos, no caso das atletas feminino elas podem subir do INFANTIL para a ESPORTE FEMININO OPEN, ou para a PRO 
FEMININO SUB25, para isso devem assinar termo de responsabilidade específico, comunicar a organização da prova 
antecipadamente 48 horas e pagar inscrição. Somente na categoria nos casos de idade inferior a 18 anos é que se pode optar por 
correr em outra categoria, as demais categorias devem estar de acordo com a data de nascimento. 

VI - Atenção: O valor da inscrição somente será devolvido por motivo médico, comprovado pela apresentação do atestado médico 
válido até 48 horas antes do evento; 

VII - O atleta deverá portar o placa de identificação numérica durante todo o percurso e devolvê-la ao término de cada Etapa. A 
perda da placa durante a prova implica na DESCLASSIFICAÇÃO DO ATLETA; 

VIII – A organização da prova tem o direito de alterar ou cancelar a Etapa por questões que envolvam a segurança dos 
participantes ou da equipe de trabalho, sem quaisquer reembolso; 

IX – AS INSCRIÇÕES DE PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA), a categorias é mista (MASCULINO E FEMININO), 
INDEPENDENTE DA DEFICIÊNCIA SER VISÍVEL (AMPUTAÇÃO DE MEMBRO OU PERDA SEVERA DE AMPLITUDE DE 
MOVIMENTO E FORÇA) OU NÃO, É IMPRESCÍNDIVEL A APRESENTAÇÃO DE UM LAUDO MÉDICO ATESTANDO A 
DEFICIÊNCIA E COM O CID CORRESPONDENTE, O ATLETA DEVE FAZER SEU CADASTRO E INSCRIÇÃO PELO SITE 
www.peloto.com.br E ENVIAR O ATESTADO MÉDICO PARA O EMAIL coparegional@gmail.com . 

a) Lesão acarretam em perda severa de movimento e força não são consideradas deficiências para fins esportivo; 
b) Em caso de uma perna menor que a outra, apenas se considera quando a diferença for maior de 7cm e perda de força 

muscular; 
c) Qualquer problema físico que tenha meios de correção disponível, não são considerados deficiência para fins esportivos. 

(ex.; problemas de visão corrigidos com óculos e lentes); 
d) Problemas leves de coluna (que em alguns casos dão direito a desconto na compra de carro automático) não são 

considerados deficiência para fins esportivos; 
e) Falta de dedos dos pés ou mãos somente são considerados PCD quando o movimento de pinça está comprometido, 

dedos da mão pelo menos 4 amputações; 
f) Amputações de pé de ser mais da  metade do pé; 
g) A classificação visual é feita por oftalmologista e o atleta tem que ser no mínimo B3. A classe é única e poderá utlizar 

bicicletas TANDEM com piloto sem PCD; 
h) Os atletas PCD deverão utilizar bicicletas convencionais de 2 rodas, podendo haver adaptações para suas deficiências, 

somente serão permitidos deficientes visuais utilizarem bicicletas tanden com piloto sem PCD. 
i) Quaisquer duvida quanto a classificação deve-se seguir as orientações da UCI para PCD. 

  

Artigo 8º - DAS EQUIPES E PONTUAÇÕES 

I –Não há limite de atletas por equipe. 

II – Todos os atletas devem estar inscritos com os mesmo nome de denominação da equipe, no caso de nomes diferentes os 
pontos serão computados para equipe distintas. 

EX.: Nome da equipe – AJC/SÃO JOAQUIM DA BARRA e AJC são consideradas duas equipes diferentes para computar os 
pontos marcados pelos integrantes das equipes. 

III – Os atletas podem trocar de equipes mas seus pontos conquistados até a troca ficam com a equipe ao qual ele fazia parte, 
porém a troca de equipe não zera os pontos do atleta. 

IV – A COPA REGIONAL DE MTB será realizada em 8 etapas e a última etapa final também serão premiados as EQUIPES 
melhores pontuadas no ranking anual e os ATLETAS divididos por 17 categorias por idade e gênero melhores pontuados no 
ranking anual durante todas as etapas da CRMTB2020. 

V – As categorias BABY, KIDS, INFANTIL e ESPORTE não participam da pontuação, portanto não somam pontos individuais ou para a 
equipe, somente as categorias que percorrem o percurso PRO participam do campeonato por pontos. 

V – PONTUAÇÃO EQUIPE: 

• Os pontos conquistados pelos atletas da equipe, sendo SOMENTE AS 10 MELHORES COLOCAÇÕES DOS ATLETAS 
DA EQUIPE divididos por categorias de idades e gênero serão somados aos pontos da equipe. Lembre-se equipe com 

http://www.peloto.com.br/
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nomes diferentes gera pontos para equipes distintas. 

• Não haverá premiação para as equipes por etapa, será feito um ranking de pontos atualizados a cada etapa e na última 
etapa serão premiadas com troféus as 5 equipes com mais pontos. 

VI – PONTUAÇÃO PARA ATLETAS POR CATEGORIAS: 

• 1º - 20 pontos 

• 2º - 18 pontos 

• 3º - 16 pontos 

• 4º - 14 pontos 

• 5º - 12 pontos 

• 6º - 10 pontos 

• 7º - 08 pontos 

• 8º - 06 pontos 

• 9º - 04 pontos 

• 10º - 2 pontos 

VII – Para critério de desempate para de desempate do ranking de Equipes e Atletas: 1º CRITÉRIO - o atleta que participou de 
mais etapas da COPA REGIONAL DE MTB 2019, 2º CRITÉRIO - a melhor colocação obtida na última etapa da COPA. 

VIII – A equipe deve se cadastrar no site www.peloto.com.br e cadastrar também os atletas que concorrem por ela para poder 
participar da competição entre as equipes. 

  

Artigo 9º - DAS PREMIAÇÕES 

I – POR ETAPA: 

• Medalhas de participação para os 250 primeiros atletas a completar a prova; 

• CATEGORIA BABY, KIDS – TROFÉUS MENORES DO 1º AO 5º COLOCADO; 

• CATEGORIA INFANTIL – TROFÉUS MAIORES DO 1º AO 5º COLOCADO; 

• CATEGORIAS ESPORTE MASCULINO E FEMININO – TROFÉUS MAIORES 1º A 5º LUGAR; 

• CATEGORIAS INDIVIDUAL PRO (MENOS MASTER C2 (SUB60), MASTER D (OVER) e NELORE – TROFÉUS 
MAIORES 1º A 5º LUGAR E TROFÉUS MENORES OU MEDALHÕES 6º A 10º LUGAR; 

• CATEGORIAS PRO MASTER C2, MASTER D E NELORE – TROFÉUS MAIORES 1º A 5º LUGAR; 

• CATEGORIA DUPLA MASCULINA – 2 TROFÉUS MAIORES 1º A 5º LUGAR E 2 TROFÉUS MENORES OU 
MEDALHÕES DE 6º A 10º  LUGARES; 

• CATEGORIA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) – TROFÉUS MENORES 1º A 5º  LUGAR E NO CASO DE PILOTO 
PARA DEFICIENTE VISUAL TAMBÉM RECEBERÁ TROFÉU; 

• CAMISETA CASUAL DE CAMPEÃO DA ETAPA EXCLUSIVA DA LA MAGLIA PAR TODAS AS CATEGORIAS PRO. 
  
 

• PREMIAÇÃO EM DINHEIRO: 
▪ ELITE MASCULINO: 1º=R$300,00   2º=R$200,00  3º=R$100,00 – MÍNIMO DE 5 ATLETAS 

INSCRITOS PARA RECEBER A PREMIAÇÃO. 
 

▪ CATEGORIAS(PRO) POR IDADE (MENOS BABY, KIDS, INFANTIL, ESPORTE e FEMININO PRO): 
1º=R$120,00  2º=R$90,00  3º=R$80,00. 

 

Para receber a premiação em dinheiro toda categoria deverá ter no mínimo 10 atletas inscritos nas 
categorias individuais PRO MASCULINO e 10 duplas na categoria Dupla Masculino. 

 

▪ A CATEGORIA GERAL FEMININO (PRO SUB 25, 35 e OVER) PRECISA TER O MÍNIMO DE 5 
ATLETAS INCRITOS NAS 3 CATEGORIAS PRO FEMININO, A PREMIAÇÃO SERÁ FEITA DE 
FORMA ÚNICA PARA AS 3 PRIMEIRAS ATLETAS QUE COMPLETAREM A PROVA 
INDEPENDENTE DA CATEGORIA INDIVIDUAL QUE ESTEJA INSCRITA(1ª=R$300,00 / 2ª=R$200,00 
/ 3ª=R$100,00), NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA AS CATEGORIAS PRO FEMININO 
INDIVIDUAL; 
 

▪ A categoria DUPLA MASCULINO terá que ter no mínimo 10 duplas inscritas para o pagamento da 
premiação. O VALOR DA PREMIAÇÃO SERÁ O MESMO DAS DEMAIS CATEGORIAS, O PRÊMIO É 
PARA A CADA ATLETA DA DUPLA, COMO NAS CATEGORIAS PRO MASCULINO INDIVIDUAL. 

 

 
▪ As categorias BABY, KIDS , INFANTIL, ESPORTE MASCULINO E FEMININO E PCD (MISTO) NÃO 

TEM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO. 
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II – PARA O RANKING FINAL 

• EQUIPES – TROFÉUS  1º a 5º lugar para as equipes mais pontuadas durante a COPA. 

• ATLETAS – TROFÉUS  1º a 3º lugar para os atletas mais pontuados durante a COPA por categoria E camisa CAMPEÃO DO 
RANKING EXCLUSIVA DA LA MAGLIA.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 10º - DAS GENERALIDADES 

A COPA REGIONAL DE MTB é um campeonato de mountain bike realizado pela ASSOCIAÇÃO COPA REGIONAL MOGIANA DE 
MOUNTAIN BIKE com o apoio das equipes e municípios da região do nordeste paulista denominada Alta Mogiana e do sul de Minas 
Gerais, a organização das inscrições, resultados e gerenciamento do campeonato é da PELOTO ESPORTES. 

OS ORGANIZADORES DE CADA ETAPA SÃO RESPONSÁVEIS LEGAIS PELOS EVENTOS E ACONTECIMENTOS OCORRIDOS 
DURANTE A PROVA E  NA PREMIAÇÃO. 

QUALQUER DÚVIDA, RECLAMAÇÃO OU SUGESTÃO PODEM SER ENVIADAS PELO EMAIL www.coparegionamtb@gmail.com 

Qualquer evento ou ocorrido que não conste neste regulamento deve ser apreciado por uma comissão formada por 1 representante de 
cada etapa no decorrer do campeonato. 

 

 

DAN IEL BERTURO 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COPA REGIONAL MOGIANA DE MOUNTAIN BIKE 2020. 
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ANEXO 1 – ARTIGO 5º, PARÁGRAFO V, ITEM C) 

 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO AO DIRETOR DE PROVA 

 

DURANTE E APÓS A PROVA (ESTE PRAZO TERMINA COM O FIM DAS PREMIAÇÕES). 

 

NOME:____________________________________________________________________________ 

 

CPF:_______________________________________ DATA NASCIMENTO: _____/_____/_______. 

 

TELEFONE: (____)__________-___________ 

 

EMAIL:____________________________________________________________________________ 

 

RECLAMAÇÃO A APRESENTAR: 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 



 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

TESTEMUNHA 1:_____________________________________________________________________ 

 

TESTEMUNHA 2:_____________________________________________________________________ 

 

TESTEMUNHA 3:_______________________________________________________________________ 

 

 

 

ANEXO 2 – ARTIGO 7º, PARÁGRAFO I, ITEM D) 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA INSCRIÇÃO. 
Termo de Responsabilidade 

ATLETA : ______________________________________________________________________ 

Dados pessoais e de contato 

Data de Nascimento: ________________________________CPF: ________________________________ 

Gênero: ____________________Endereço: ________________________________Nº: ___________ 

CEP: _______________ Bairro: ______________________Cidade: _________________________Estado: _______ 

Dados de saúde 

Telefone de contato para emergência: ________________________Nome do Contato: _______________________ 

Plano de Saúde: ________________________________ 

Tem histórico de alergias? 

Faz uso de medicamento contínuo? 

É fumante? 

Consome bebida alcoólica? 

Pratica atividade física regularmente? 

Quantos dias por semana você pratica atividade física?_________ 

Alguma observação quanto ao seu estado físico ou de saúde?______________________ 

1- Minha INSCRIÇÃO para as competições com inscrição realizada através da página de internet PELOTO.COM.BR dá-se por minha livre e espontânea vontade 
nesta data, na qualidade de participante;2- Como participante, comprometo-me a RESPEITAR A LEGISLAÇÃO vigente, seja ela municipal estadual ou federal, 
assumindo toda e qualquer conseqüência demeus atos no período de duração do evento; 3- Comprometo-me a SEGUIR ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES dos 
organizadores e monitores, aumentando assim a minha segurança durante todo o evento.4- Eu atesto que estou apto a participar deste evento, sou maior de 
idade ( no caso de menores de 18 anos - autorizado por meu responsável legal) sendo euresponsável por meus atos; e5- Tenho conhecimento e aceito que, aos 
organizadores, cabe o direito de adiar, cancelar ou MODIFICAR O EVENTO, POR QUESTÕES QUE ENVOLVAM ASEGURANÇA dos participantes e da equipe de 
trabalho. Nenhum reembolso será requerido por mim, por meus outorgados legais, herdeiros ou familiares porcancelamento da prova ou por minha desistência 
declarada oficialmente; e6- Reconheço que as atividades dos organizadores restringem-se a contribuir para que a etapa se realize com sucesso, o qual depende 
também dos participantes doevento; 
7- Estou ciente da existência de uma equipe de RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS neste evento. O resgate e primeiros socorros, quando necessários, 
acontecerãosomente caso haja condições favoráveis e que permitam tal operação sem riscos a mim e a equipe de resgate, aceito se necessário receber os 
primeiros socorros etodos os procedimentos necessários para a remoção para uma unidade de saúde de escolha da organização do evento, a partir daitodos os 
procedimento serão custeadospor mim e ou responsáveis.8- USO DA IMAGEM: Os integrantes das equipes e acompanhantes aceitam serem divulgados através 
de fotos, filmes e entrevistas em veiculações em rádios, revistas,televisão e demais mídias para fins informativos, promocionais ou publicitários pertinentes as 
competições com inscrição realizada pela página de internet PELOTO.COM.BR e equipe, sem acarretar ônus ao organizador,patrocinadores ou aos próprios 
meios de veiculação.9- O organizador compromete-se a utilizar EQUIPAMENTOS DE EXCELENTE QUALIDADE, BEM COMO PESSOAL TREINADO para conduzir as 
atividades comsegurança. Os riscos de acidentes nas atividades envolvidas neste evento, porém são significativos. Apesar de regras especificas, equipamentos e 
disciplinapoderem reduzir os perigos inerentes, o risco de sérios danos existe.10- Eu, meus herdeiros, representantes legais e parentes próximos, isento e 



desobrigo a organização das competições com inscrição realizada através da página de internet PELOTO.COM.BR e equipe, seus funcionários sobqualquer 
vínculo, autoridades, entidades patrocinadoras, anunciantes, voluntários e se aplicável, com respeito a qualquer dano que eu possa vir a sofrer. 
APÓS TER LIDO ESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCOS E TENDO COMPREENDIDO SEUS TERMOS, 
ENTENDO QUE ESTOU DESISTINDO DE DIREITOS SUBSTÂNCIAIS ATRAVÉS DE SUA ASSINATURA, A QUAL FAZ LIVRE E VOLUNTARIAMENTE, SEM 
QUALQUER COERSÃO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTARIAS. 

 
 
 
__________________________, ______/_________/______ 
 
 
 
 
_______________________________ 
Assinatura  

 

 

ANEXO 3 – ARTIGO 4º - PARÁGRAFO V 
 
DECLARAÇÃO  DE AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS ALTERAR A CATEGORIA DE IDADE. 

 

 

EU, _________________________________________________, CPF Nº:_________________________________, 

 

REPONSAVEL LEGAL PELO MENOR, ___________________________________________________________,  

 

RG Nº: _______________________, DATA DE NASCIMENTO: ____/____/______. IDADE:________ANOS. 

 

AUTORIZO E ASSUMO A RESPONSÁBILIDADE POR ELE SE INSCREVER E PARTICIPAR DA  

 

CATEGORIA ACIMA DA SUA FAIXA ETÁRIA NA  

 

 ____ETAPA DA COPA REGIONAL DE MTB 2020 

 

CIDADE: _________________________ 

 

DATA:____/_____/_______ 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

ASSINATURA POR EXTENSO DO RESPONSÁVEL LEGAL DO MENOR 

 

 


