
REGULAMENTO E PROGRAMAÇÃO
SHC - ARAXÁ 2017

SOMENTE CATEGORIAS 
SUPER ELITE MASCULINA E FEMININA 

(ELITE + SUB23)

Este Regulamento poderá sofrer alterações até a data de sua publicação impressa antes da prova. 
Em caso de dúvida, prevalece a edição impressa e disponível na secretaria antes das etapas do 

evento e as decisões do Congresso Técnico

1. CALENDÁRIO
· 1» Etapa: 3 e 5 de março – Araxá – MG 

2. EXAME ANTI-DOPING 
· Teremos exame anti-doping para os atletas das categorias Super Elite Masculina e Feminina, em 

qualquer uma das etapas da CIMTB. 

3. PROVA SHC - SUPER ELITE (ELITE + SUB23) MASCULINA E FEMININA
· A prova SHC será disputada em 3 dias de competição, sendo que a classificação final será através da 

somatória dos tempos, de cada atleta, nos 3 dias de prova. Será campeão o atleta que tiver o menor 
tempo acumulado nos 3 (três) dias da competição. 

· Importante: o atleta que não completar o primeiro ou o segundo dia da competição (qualquer que seja o 
motivo) será desclassificado e não poderá continuar na competição nos dias seguintes. 

3.1 - Dia 1 / Sexta-feira: a prova será no formato XCT (contra relógio)
· os atletas largarão individualmente, a cada minuto. A ordem de largada respeitará o ranking atualizado da 

UCI, ou seja, o atleta com maior pontuação no ranking será o primeiro a largar.  
· A Super Elite Feminina larga primeiro e teremos um intervalo de 5 minutos entre os homens e mulheres 
· O intervalo entre as largadas dos atletas na Super Elite Masculina e Feminina será de 1 minuto mas 

entre os 10 primeiros do ranking (primeiros a largarem) o intervalo será de 2 minutos. 
· A área de apoio estará funcionando e será no mesmo local do XCO de domingo. Só poderão entrar na 

área de apoio os apoiadores credenciados e com identificação da pulseira. 
· Premiação será após a divulgação do resultado da prova e os 10 primeiros de cada categoria devem 

subir no pódio. 
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3.2 - Dia 2 / Sábado: a prova de sábado será no formato XCC (short track)
· O critério de alinhamento do XCC das baterias finais considerado será o tempo do XCT da sexta-feira 
· As baterias finais terão 25 minutos mais 2 voltas numa pista com distância entre 1 e 2 km.  
· A categoria Super Elite Masculina e Feminina terão apenas a bateria final.  
· Em todas as baterias do XCC será usado o critério de eliminação dos 80% da mesma forma como 

funciona no XCO. 
· A área de apoio estará funcionando no mesmo local da área de apoio. Só poderão entrar na área de 

apoio os apoiadores credenciados e com identificação da pulseira. 
· Na bateria final, o tempo dos atletas eliminados no 80% será igual ao tempo do último atleta na mesma 

volta do líder mais 30 segundos de penalização por posição. 
· Premiação será após a divulgação do resultado da prova e os 10 primeiros de cada categoria devem 

subir no pódio. 

3.3 - Dia 3 / Domingo: a prova será no formato XCO (Cross Country)
· os atletas darão 5 ou 6 voltas no circuito de, aproximadamente, 5,5 km. O critério de alinhamento será o 

tempo acumulado no XCT de sexta-feira e XCC de sábado.   
· START LOOP: o “start loop” será apenas para as categorias Super Elite Masculina (Elite e Sub23) e, 

talvez (a ser definido no Congresso Técnico), para a Super Elite Feminina (Elite e Sub23). 
· A área de apoio estará funcionando no mesmo local de sexta-feira e sábado. Só poderão entrar na área 

de apoio os apoiadores credenciados e com identificação da pulseira. 
· Premiação será após a divulgação do resultado da prova e os 10 primeiros de cada categoria devem 

subir no pódio. Após a premiação da etapa será feita a premiação geral acumulada. 
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4. PROGRAMAÇÃO DE ARAXÁ (SHC) 
Sexta: 
• 9h00 às 13h00 horas: confirmação das inscrições (entrega 2 kg de alimento obrigatório – exceto fubá e 

sal), entrega de numerais e credenciamento de apoio dos atletas/equipes 
• 11h00: Início do Congresso Técnico com atletas (exclusivo para Super Elite Masculina e Feminina) e 

equipes válido para todos os dias da competição. 
• 14h00: largada contra relógio (XCT) Super Elite Masculina e Feminina e, em seguida, premiação da prova 
• Após o XCT até 17h00 treino livre XCO 
Sábado: 
• 9h00: Short Track (XCC) Super Elite Feminina  
• 9h45: Short Track (XCC) Super Elite Masculina 
• 10h00 às 13h00: treino livre XCO (proibido treinar sem numeral e equipamentos de segurança) - trecho 

usado pelo Short Track (XCC) estará indisponível para treino durante a competição e será liberado 
quando a competição terminar. 

• 15h30: LARGADA - COPA SENSE BIKE (todas as categorias exceto Segurança Pública) 
• 18h00: Premiacao da Copa Sense Bike 
Domingo: 
• 08h00: 1a LARGADA - CIMTB Levorin (Sub17, Segurança Pública, Sub60/PNE, Over60 e Sub15)  
• 10h00: 2a LARGADA - CIMTB Levorin (Sub40, Sub45, Sub50, Sub55) 
• 10H30: LARGADA CATEGORIA MIRIM (PISTA EXCLUSIVA) 
• 11h00: Premiação categorias 1a LARGADA  
• 12h00 - 3a LARGADA - CIMTB Levorin (Júnior Masculina e Feminina, Sub30, Sub35)  
• 13h15: Premiação categorias 2a LARGADA + Concurso Redação e Desenho 
• 14h00: 4a LARGADA - CIMTB Levorin (SUPER ELITE Masculina e Feminina)  
• 14h45: Premiação categorias 3a LARGADA 
• 16h30: Premiação categorias 4a LARGADA e em seguida premiação geral SHC com presença dos 10 

primeiros no pódio. 

5. PREMIAÇÃO 2017 
· Medalhões para os 10 primeiros em todas as etapas do SHC; 

• #1 - ARAXÁ - SUPER ELITE MASC/FEM - MESMA PREMIAÇÃO (total R$ 54.000,00 dinheiro):  
Para cada dia: medalha aos 10 primeiros e 1ºlugar: R$ 650,00; 2ºlugar: R$ 500,00; 3ºlugar: R$ 
400,00; 4ºlugar: R$ 300,00; 5º lugar: R$ 260,00, 6olugar: R$ 230,00, 7olugar: 200,00; 8olugar: 180,00; 
9olugar: 150,00 e 10olugar: R$ 130,00. 
Para os campeões gerais (menor tempo acumulado nos 3 dias): 1º lugar: R$ 4.000,00; 2º lugar: R$ 
3.000,00; 3º lugar: R$ 2.000,00; 4º lugar: R$ 1.600,00; 5º lugar: R$ 1.400,00; 6º lugar: R$ 1.200,00; 7º 
lugar: R$ 1.000,00; 8º lugar: R$ 800,00; 9º lugar: R$ 600,00; 10º lugar: R$ 400,00 
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6. PREMIAÇÃO - INFORMAÇÕES GERAIS 
· IMPORTANTE 1: Para subir ao pódio o atleta deverá estar com uniforme da equipe, preferencialmente. 

O atleta que estiver descalços, 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), porém não perderá os pontos adquiridos; 

7. CAMISA DE LÍDER / BONÉ DE CAMPEÃO AOS 10 PRIMEIROS  
· Atletas que subirem no pósio são obrigados a usar a camisa de líder fornecida pela organização durante 

a prova e no pódio (o atleta deverá vestir a camisa no pódio após a apresentação de todos) - incluindo as 
fases da prova de Araxá.  

· O atleta poderá aplicar até 3 logomarcas dos seus patrocinadores SOMENTE no espaço em branco 
disponível na frente e costas da camisa. Caso o atleta aplique qualquer identidade visual que interfira nos 
logotipos dos patrocinadores do evento a organização não permitirá que a camisa seja usada na prova. 
O atleta líder que não estiver usando a camisa de líder na prova e/ou na premiação no pódio será 
desclassificado.  

· Os 10 primeiros colocados de todas as categorias receberão um boné do evento para ser usado no pódio 
(com a aba para frente), obrigatoriamente, no momento da foto oficial. Após a foto oficial e com 
autorização do organizador, os ciclistas terão um momento para tirarem fotos com o boné com seus 
patrocinadores. 

8. GANHADORES DAS ETAPAS NA SUPER ELITE MASCULINA E FEMININA 
· Os atletas que forem os campeões da etapa e o líder do campeonato deverão dar suas entrevistas, 

obrigatóriamente, na frente do painel do evento instalado próximo da linha de chegada ou no back drop 
da premiação. O não cumprimento deste item poderá acarretar em advertência ou multa, de acordo com 
o comissário da UCI presente no evento.


