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REGULAMENTO XCC 2021

1 - Locais:
Araxá, MG, Taubaté, SP e Petrópolis, R

2 - Modalidade:
XCC - mountain bike / SHORT TRAC

3 - Quem pode participar:
apenas atletas inscritos na CIMTB Michelin (Copa Internacional Michelin
de MTB) nas categorias Super Elite podem correr disputando em duas
categorias (Masculina e Feminina

4 - Programação:
Sexta-feira:
09h00: Congresso técnico Super Elite Masculina e Feminina
10h00 às 16h00: treino livre XCC

Sábado:
15h00: Largada XCC - Super Elite Feminino
16h00: Largada XCC - Super Elite Masculino
17h00: Premiação XCC

5 - Inscrição:
todos os atletas da Super Elite Masculina e Feminina que
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inscrição para o XCO já estarão inscritos, automaticamente, para o XCC.
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6- Premiação:
POR ETAPA: Medalha aos 5 primeiros colocados nas categorias
Masculina e Feminina e prêmio em dinheiro distribuídos da seguinte forma:
1º lugar: R$ 600,00, 2º lugar: R$ 400,00; 3º lugar: R$ 300,00; 4º lugar: R$
200,00; 5º lugar: R$ 100,0
NO CAMPEONATO: os 5 primeiros colocados com mais pontos somados
nas 3 etapas de XCC em 2021 ganharão medalha

7- Pontuação do campeonato com 3 etapas:
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o critério de desempate é o melhor resultado da última prova;
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8 - Regras Gerais da Competição:
o critério de alinhamento será o ranking da UCI
o atleta que não estiver presente no momento da largada será
desclassi cado
será permitido apoio alimentar e mecânico apenas na área de apoi
a pontuação do atleta no XCC no resultado geral será somada à sua
categoria, inscrita na CIMTB Micheli
atletas retardatários serão retirados usando o critério de 50% ou 60
o tempo das baterias é de 20 minutos mais 2 voltas
o atleta deve correr com o mesmo numeral e chip usado na prova de XC

9 - Recursos:
recursos serão aceitos somente ao nal de cada bateria, e deverá ser feito
ao Comissário UCI/CBC ou responsável técnico pelo evento

10 - Responsabilidades e Obrigações:
a organização, hotéis, Prefeituras Municipais, UCI, CBC, Federações
Estaduais, imprensa, promotores e patrocinadores não se
responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou
bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e
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assistentes causados por acidentes durante o treinamento ou competição
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11 - É responsabilidade de cada participante:
Cumprir o regulamento do evento, zelar pela boa imagem do mountain bike
e pela preservação da natureza, não jogando lixo no percurso.
Seguir as regras do regulament
Possuir convênio médico.

11 - Importante:
Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova e comissários
responsáveis
A organização do evento se reserva no direito de alterar a data e local da
realização das provas, bem como alterar qualquer outra clausula e/ou
condições do presente regulamento no congresso técnico ou com 2 (duas)
horas de antecedência à largada, ficando ajustado que toda a divulgação
de eventuais alterações serão feitas através do site oficial do evento
www.cimtb.com.br e na secretaria do evento nos dias de prova
Para dirimir qualquer duvida oriunda do presente regulamento, ca eleito o
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foro da comarca de Belo Horizonte, MG.

