VALE EXTREME – CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE 2017

REGULAMENTO GERAL

1. Organização
1.1 – Definição: VALE EXTREME é um campeonato de ciclismo no estilo mountain bike,
composto por seis etapas a serem realizadas de forma independente em seis cidades do Vale
Jaguaribano, no leste cearense e cidades próximas. Compreende as cidades de Aracati,
Cascavel, Quixadá, Limoeiro do Norte, Morada Nova e Tabuleiro do Norte.
1.2 – Coordenação: A coordenação do campeonato é composta por uma junta de 12 membros
(dois membros de cada etapa) formada pelos organizadores das provas em cada cidade.
1.3 – Poderão participar do ranking do campeonato todo e qualquer cidadão brasileiro ou
estrangeiro. Os atletas menores de 18 anos só poderão participar com autorização por escrito
dos pais ou representante legal.
1.4 – A coordenação é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste
regulamento e justificar as alterações quando cabíveis, mediante justificativa plausível dos
organizadores de cada etapa.
1.5- É função da coordenação do Vale Extreme consolidar os resultados das etapas e publicar
o ranking das categorias e equipes.
1.6- É função da coordenação do Vale Extreme promover a premiação final do campeonato
aos cinco primeiros colocados em cada categoria. Essa premiação é extra das premiações
ocorridas em cada etapa.
1.7 – Cada etapa do Vale Extreme terá sua própria organização e será responsável por toda a
infraestrutura, logística, segurança, resultados da etapa, classificação da etapa, bônus e ônus
da mesma, isentando a coordenação do Vale Extreme de quaisquer responsabilidades e
possíveis penalidades. O regulamento de todas as etapas seguirá modelo da Federação
Cearense de Ciclismo e CBC.

2. Tipo de prova
Provas ciclísticas desportivas disputadas no estilo Mountain Bike XCM, XC, XCP ou XCO.

3. Categorias

3.1 – INICIANTE, SUB 23, SUB 30, MASTER A1, MASTER A2, MASTER B1, MASTER B2,
MASTER C1, MASTER C2, FEMININO, TURISMO A (ATÉ 34 ANOS), TURISMO B (A PARTIR
DE 35 ANOS) e ELITE. Obs: salvo as Categorias da Copa Nordeste MTB/XCM
3.2 - A idade válida para inscrição será a idade que o atleta terá em 31//12/2017.
Obs: O não comprimento desta operação acarretará em desclassificação do atleta.

4- Pontuação por etapa
A pontuação do campeonato seguirá modelo da Federação Cearense de Ciclismo.

5- Etapas
1º Etapa: LimoRide MTB (Limoeiro do Norte) – 04 de Junho de 2017
2º Etapa: CascaTrail (Cascavel) – 23 de Julho de 2017
3º Etapa: Monolitos MTB Racing (Quixadá) – 20 de Agosto de 2017
4º Etapa: MTB Racing Aracati (Aracati) – 17 de Setembro de 2017
5º Etapa: Morada Nova Ride (Morada Nova) – 15 de Outubro 2017
6º Etapa: Desafio MTB Tabuleiro (Tabuleiro do Norte) – 05 de Novembro de 2017

6. Descarte
Todos os participantes serão obrigatoriamente submetidos a um descarte dos seus piores
resultados na disputa individual. A ausência do participante em uma das etapas poderá ser
utilizada como descarte.

7. Classificação e Pontuação Individual
7.1 – Todas as categorias serão classificadas de acordo com o menor tempo de prova. O
tempo se inicia no corredor de largada e finaliza na passagem pela linha de chegada. A
classificação é de responsabilidade dos organizadores de cada etapa.
7.2 - A divulgação dos primeiros colocados de cada prova será anunciada momentos após a
chegada dos atletas de cada categoria de forma extra oficial.
7.3 – As classificações finais de todos os atletas serão informados no máximo cinco dias após
a realização da prova na fanpage do Vale Extreme. Caso haja problemas na apuração da
chegada, um tempo maior será concedido ao organizador para realizar a publicação.

8- Classificação e Pontuação por Equipe
8.1- Cada equipe poderá ser composta por no máximo 8 atletas, dispostos livremente nas 13
categorias disponíveis.
8.2- Não poderá haver troca de atleta ao longo do campeonato
8.3- Poderá haver inserção de atleta na equipe ao longo do campeonato até que chegue ao
total de oito atletas na equipe

9. Inscrições
9.1 – As inscrições nas etapas deverão ser realizadas junto à organização das mesmas de
acordo com suas próprias especificações.
9.2 - O valor da inscrição da ‘’ 1ª etapa ” será de R$ 93,00 com desconto R$ 88,35 (5%) para
atletas que se inscreverem até o dia 20 de Maio 2017, para atletas que se inscreverem do dia
21 até o dia 31 de Maio 2017 R$ 93,00 - Excetua-se aqui as provas que serão submetida ao
pagamento de taxa maior a ser repassada a FCC.
9.3 – Questões relacionadas com formas de pagamento, desistência, entre outros, devem ser
tratadas diretamente com a direção de cada etapa.
9.4 – No ato da inscrição individual e por equipes, deve ser exigido um documento com foto e
que comprove a data de nascimento do Atleta.
9.5- A inscrição das equipes custará R$ 50,00 (por equipe). Pagamento único válido para todo
o campeonato.
9.6- O atleta só poderá participar da prova e da disputa por equipe, caso esteja inscrito na
prova individualmente.
9.7 – A organização de cada etapa poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar
prazos, elevar ou limitar o número de inscrições, em função das necessidades, disponibilidade
técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.
9.8- Não serão aceitas inscrições realizadas no dia do evento.
9.9- Os 05 (Cinco) atletas mais bem classificados na categorias Iniciante, turismo A e B em
2016 e aqueles que tiverem subido ao pódio nas demais categorias em qualquer etapa de 2016
não poderão se inscrever nas categorias Iniciante e Turismo de 2017.
Obs: No caso dos 05 melhores colocados da Iniciante, poderão participar na categoria Turismo
em 2017.

10. Entrega de kits, briefing e Chips Cronometragem
10.1 – Os kits serão entregues nos locais e horários definidos por cada prova do circuito.
10.2 - O kit somente poderá ser retirado exclusivamente pelo atleta inscrito portando
documento com FOTO e recibo de pagamento.

10.3 – O conteúdo do kit deverá ser conferido no ato da entrega. Não serão aceitas
reclamações posteriores por falta de material que compõe o kit.
10.4 – Cada atleta deverá instalar o numeral em local visível na parte frontal da bike, devendo
permanecer até o final da prova.
10.5 - O chip de cronometragem deverá ser fixado no cadarço do tênis ou sapatilha do pé
direito em provas de XCO, na posição vertical conforme instruções entregues no próprio chip e
na placa em provas XCM. Ao final da prova, para receber a medalha de participação é
obrigatório que o atleta esteja portando o chip. Seu uso é obrigatório, acarretando na
desclassificação do atleta quando se observar por algum fiscal a falta ou uso incorreto do chip.
Obs: O local e posição do chip poderá mudar dependendo da situação e empresa contratada.

11. Parceria com a Federação Cearense de Ciclismo - FCC
11.1- O Circuito Vale Extreme funcionará como campeonato regional atrelado a FCC;
11.2- Todas as etapas serão submetidas ao pagamento à FCC da taxa de adesão, cujo valor
ainda será definido.
11.3- A FCC se compromete a realizar o seguro de todos os atletas e staffs presentes nas
etapas, com a Tokio Marine Seguros.
11.4- A FCC se compromete a ceder material de apoio (som, pódio, inflável) com valor já
incluso na taxa de adesão, exceto frete.
11.5- A FCC promoverá divulgação do Vale Extreme em seus meios de comunicação;
11.6- Os organizadores do Vale Extreme se comprometem a divulgar em seus meios de
comunicação os avisos, eventos e informações solicitadas pela FCC.

12. Vistoria
12.1 – Para acessar o corredor de largada o atleta deverá passar por vistoria onde serão
verificados os equipamentos de segurança.
12.2 – Uma vez a bike tendo passado pela tenda de vistoria e adentrando o corredor de
largada, não mais poderá ser retirada do local, acarretando a desclassificação do atleta que o
fizer.
12.3 – O atleta está liberado pela FCC e Circuito Vale Extreme, a participar da competição
utilizando manguito, blusa segunda pele e meia até metade da canela.

13. Premiação
13.1 – A premiação de cada etapa será realizada pela organização da prova.
13.2- Serão premiados com troféus os cincos primeiros colocados de todas as categorias em
cada prova.

13.3 - Serão premiados com medalhas personalizadas todos os atletas que concluírem a
prova.
13.4 – Para subir no pódio os atletas deverão estar uniformizados. O atleta que estiver
descalço, com sandália ou sem camisa, não receberá o troféu.
13.5- A premiação final do campeonato será realizada para os cinco primeiros atletas com
maior pontuação em cada categoria.
13.6- A premiação por equipe ocorrerá no final do campeonato para as três equipes que
somarem maior número de pontos, e ocorrerá através da entrega de 1 troféu e oito diplomas
por equipe.
13.7- Em caso de empate, valerão os seguintes critérios nessa ordem:
1º) Número de participação em etapas (número máximo de seis etapas)
2º) Maior pontuação em uma única etapa
3º) Segunda maior pontuação em uma única etapa
4º) Terceira maior pontuação em uma única etapa, e assim sucessivamente.
5º) Em caso de persistir empate em todos os itens acima, será tido como vitorioso o atleta de
maior idade ou somatória por equipe.

14. Responsabilidades
14.1 –Cada etapa se responsabilizará pelo pagamento da taxa de R$ 300,00 para a confecção
dos troféus do final campeonato. O pagamento deverá ocorrer até cinco dias após a realização
do evento, na Conta Poupança do Senhor Francisco Marcelo de Oliveira Lima
Dados da Conta.
Caixa Econômica Federal
Agência: 0755
Operação 013
Nº: 00051591-1
14.2 – É de responsabilidade de cada organização de etapa promover esforço para que não
haja problemas relacionados com marcação de trilha e classificação de atletas na linha de
chegada.
14.3 – A coordenação do Vale Extreme não se responsabilizará por objetos dos atletas
esquecidos e/ou deixados nas provas sob responsabilidade dos staffs ou qualquer outra
pessoa relacionada ao evento, independente de qual for o motivo.
14.4 – É de responsabilidade de cada organização de etapa promover no mínimo as condições
básicas necessárias para a acolhida dos atletas, tais como água, banheiros, sombra no grid de
chegada.

14.5 – É de responsabilidade de cada organização de etapa disponibilizar um veículo e equipe
de atendimento de primeiros socorros nas condições básicas necessárias aos atletas durante a
prova.
14.6 – É de responsabilidade de cada organização de etapa promover a divulgação maciça do
seu evento nas redes sociais disponíveis do Vale Extreme, bem como o apoio dos
organizadores das outras etapas para difundir a competição.
14.7- É de responsabilidade de cada organização de etapa elaborar e emitir para a FCC a lista
dos atletas inscritos e staffs com nome completo, RG e CPF em Planilha Excel até às 14h do
sábado que antecede o evento, para que seja garantida a contratação do seguro.
14.8 – Em caso de cancelamento de prova ou campeonato por motivos de força maior ( morte,
acidente, condições metrológicas, etc.) os organizadores de cada etapa estarão isentos de
qualquer tipo de indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição.

15. Apuração de recursos
15.1- Questionamentos relacionados ao campeonato ou às etapas serão julgados pela
comissão organizadora do Vale Extreme. O organizador da etapa questionada ficará isento,
cabendo aos demais a resolução do problema, utilizando o Regulamento de prova da FCC
como instrumento único para orientar na decisão.
15-2 – Os questionamentos só poderão ser realizados pelo capitão, responsável pela equipe
ou atleta através de preenchimento do formulário de recursos junto ao pagamento da taxa de
R$ 70,00, que será devolvido apenas em caso de deferimento do mesmo.
15.3 - A análise do recurso poderá se estender por até 5 dias úteis após a solicitação que terá
o prazo máximo de 1 hora após divulgação dos resultados extra oficial para ser entregue a
organização do Vale Extreme.
15.4 - Não terá direito a voto o organizador de etapa que não estiver presente

16. Adendos
16.1 – A organização poderá a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou
alterar este regulamento, total ou parcialmente. Neste caso, informará na fanpage do circuito
as alterações realizadas.
16.2 – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas e julgadas pela
Coordenação do Vale Extreme de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

