
 

REGULAMENTO COTTON BIKE XCO 

 

Apresentação 

O evento “Cotton Bike XCO” será realizado entre os dias 6 e 7 de julho de 2019, no Haras 

Recreio, cidade de Barreiras-BA.  

 

1. Informações Gerais 

1.1 Tipo de Prova: Mountain Bike Cross Country Olímpico (MTB XCO) 

1.2 Distância do Circuito: 4,2 Km 

1.3 Pontos de apoio:  

1.3.1 01 ponto para hidratação, alimentação e apoio mecânico das equipes (tec-feed-zone), 

situado na subida final;  

1.3.2 01 ponto para hidratação fornecido pela organização da prova, no final da subida do 

pórtico.  

 

2. Categorias do Cotton Bike: 

 

OFICIAIS CBC 

ELITE MASCULINO: 23 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 1996 e anos anteriores) 

ELITE FEMININO: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2000 e anos anteriores) 

SUB 23 MASCULINO: 19 a 22 anos (nasc. em 2000 a 1997) 

SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 1996 a 1990) 

JUNIOR MASCULINO: 17 a 18 anos (nasc. em 2002 a 2001) 

JUVENIL: 15 a 16 anos (nasc. em 2004 a 2003) 

MASTER A1 (30 a 34 anos - nasc. em 1989 a 1985) 

MASTER A2 (35 a 39 anos - nasc. em 1984 a 1980) 

MASTER B1 (40 a 44 anos - nasc. em 1979 a 1975) 

MASTER B2 (45 a 49 anos - nasc. em 1974 a 1970) 

MASTER C1 (50 a 54 anos - nasc. em 1969 a 1965) 

MASTER C2 (55 a 59 anos – nasc. em 1964 a 1960) 

 



 

NÃO OFICIAIS CBC: 

 

INICIANTE FEMININO: 18 anos e acima 

INICIANTE MASCULINO A: (16 a 35 anos – nasc. em 2003 a 1984) 

INICIANTE MASCULINO B: (36 anos – nasc. em 1983 e acima) 

KIDS 1: (3 a 7 anos – nasc. em 2017 a 2012)  

KIDS 2: (8 a 14 anos – nasc. em 2011 a 2005)  

 

2.1 Para efeito das categorias, será considerado o ano de nascimento do atleta, não 

importando o mês de aniversário (ex. Atleta que nasceu dia 31/12/1984, disputará a MASTER A2, 

pois completa 35 anos em 2019). 

2.2 A organização do evento, bem como a arbitragem, se reserva o direito de rejeitar a 

inscrição de um(a) atleta nas categorias “INICIANTE”, caso o (a) atleta seja experiente e de nível 

técnico não condizente com tal categoria. 

2.3 As categorias ELITE MASCULINO e SUB23 correrão juntas no formato “Superelite”. 

 

3. Programação Geral 

 3.1 Abertura das inscrições: 06 maio de 2019, segunda-feira. 

      3.2 Retirada de kits: 05 de julho de 2019 (sexta-feira) das 08h às 19h e 06 de julho de 2019 

(sábado) das 08h às 16h.  

3.2.1 Local e Horário da retirada de Kits: Sede da ABAPA – Endereço: Av. Ahylon 

Macêdo, nº 919 – Morada Nobre, CEP: 47.810-035, Barreiras (BA). 

Observação: para a retirada dos kits, é necessário apresentar documento de identificação com foto. A 

entrega dos kits por terceiros, será mediante documentos originais ou digitalizados do atleta. 

3.2.2 O participante se responsabilizará em caso de extravio, perda, quebra ou danos da placa 

de identificação. 

3.3 Congresso Técnico (Briefing): Dia 06/07/2019 (sábado), às 11h00min no Haras Recreio  

3.4 Treinos Oficiais livres no circuito: 06 de julho de 2019, sábado, das 08h00min às 

11h00min e das 12h00min às 16h00min.  

Só poderão participar dos treinos oficiais os atletas inscritos na prova – é obrigatória a 

utilização dos equipamentos de segurança também nos treinos, os mesmos são de responsabilidade 



 

do atleta. Não serão permitidos treinos na pista no dia 06 de julho, após às 16h00 e no dia 07 de 

julho de 2019, domingo, após o início da competição. 

4. Programação da Prova (07/07/2019 - domingo) 

 

Circuito Infantil 

Horário Programa Categorias 

7h40min 
1ª bateria  Kids 1  

08h00min 
2ª bateria Kids 2 

 

 

Circuito Principal 

Horário Programa Categorias 

8h10min Formação de Grid, alinhamento e vistoria.  

08h30min 1ª bateria 

Iniciante Feminino e Iniciante 

Masculino A e B, Master C1, 

Master C2, Juvenil e Elite 

Feminino 

09h40min 2ª bateria 
Sub-30, Master A1, Master A2, 

Master B1 e Master B2  

9h50min Formação de Grid, alinhamento e vistoria  

10h00min 3ª bateria 
Elite Masculino, Sub-23 e 

Júnior  

 

Categorias Voltas 

Iniciante Feminino 
 

1 

Iniciante Masculino A e B, Juvenil 
 

2 

 Master C1, Master C2, Master B1, Master B2 e Junior 
 

3 

Elite Feminino 3 

Sub-30, Master A1, Master A2 
 

4 

Elite Masculino, Sub-23 5 



 

 

 

 

 

5. Cerimônia de Premiação 

 

Todas as categorias serão premiadas às 12h30min, seguindo a ordem das largadas do dia.  

 

Atenção: O atleta precisará estar presente na cerimônia de premiação. Para subir ao pódio o atleta o 

(a) atleta deverá estar devidamente uniformizado, com roupa de ciclismo e sem o capacete. Não será 

permitido subir no pódio de chinelos ou descalço e segurando banners ou bandeiras no momento da 

premiação, tendo em vista as fotos oficias do evento.  

 

6. Premiação 

 

- Medalhas de participação para todos que completarem a prova; 

- Troféus para os cinco primeiros colocados de cada categoria; 

- Prêmio em dinheiro para os três primeiros das categorias oficiais,  

- Nas categorias “Superelite” (Masculino e Feminino) teremos prêmio em dinheiro para os cinco 

primeiros;  

- As categorias não-oficiais não receberão prêmio em dinheiro. 

- Na categoria Kids 1 Kids 2 não haverá pódio. Todas as crianças participantes serão premiadas com 

medalhas de participação. 

Categorias Premiação  Horário 

Kids 1 e Kids 2 Medalhas de participação  

Iniciante Feminino e Masculino 1º ao 5º lugar: Medalhas e troféus  

Sub-23, Master C1, Master C2, 

Juvenil, Sub-30, Master A1, Master 

A2, Master B1, Master B2, Junior. 

1º lugar: R$ 350,00 + medalha e troféu 

2º lugar: R$ 250,00 + medalha e troféu 

3º lugar: R$ 150,00 + medalha e troféu 

4º lugar: medalha e troféu 

5º lugar: medalha e troféu 

 

Elite Masculino, Elite Feminino  

1º lugar: R$ 1.200,00 + medalha e troféu 

2º lugar: R$ 900,00 + medalha e troféu 

3º lugar: R$ 700,00 + medalha e troféu 

 



 

4º lugar: R$ 600,00 + medalha e troféu 

5º lugar: R$ 400,00 + medalha e troféu 

 

 

7. Inscrições  

 

7.1 As inscrições poderão ser feitas pelo site www.abapa.com.br/cottonbike e 

www.sistime.com.br ou presencialmente nas sedes da Abapa de Barreiras-BA e de Luís Eduardo 

Magalhães-BA, com os valores: 1º lote R$ 100,00 (cem reais) até o dia 31 de maio de 2019 e 2º lote 

R$ 120,00 (cento e vinte reais) de 1º de junho a 4 de julho de 2019. Não faremos inscrições no dia 

do evento. 

7.3 Serão aceitas inscrições de atletas não filiados a Confederação Brasileira de Ciclismo 

(CBC) e/ou Federação Baiana de Ciclismo (FBC); 

7.4 Para os atletas com menos de 18 anos de idade, será obrigatória a apresentação do termo 

de consentimento na retirada do kit (modelo anexo) assinado pelos pais ou responsáveis.  

7.5 As inscrições são pessoais, intransferíveis e não reembolsáveis. 

*Atenção: As placas de identificação da bicicleta não poderão ser cortadas, danificadas ou alteradas.  

            7.6 O valor das inscrições das categorias KIDS 1 e 2 será de R$ 20,00 (vinte reais), de 06 de 

maio até 04 de julho de 2019. Essas categorias terão circuito diferenciado. 

 

8. Regras para área de apoio 

 

8.1 O apoio por parte da equipe do(a) atleta somente poderá ser feito dentro da área demarcada 

pela organização. Os apoiadores não podem ter contato físico com o atleta, não é permitido empurrar 

nem jogar água sobre o ciclista. O atleta deverá estender seu braço e pegar das mãos de seu apoiador 

a alimentação ou hidratação desejada. Também é proibido ao apoiador correr ao lado do atleta dentro 

da zona de apoio. 

8.2 Caso o atleta necessite de apoio mecânico, o mesmo deve conduzir seu equipamento até a 

zona determinada, não podendo cortar caminho ou voltar sentido contrário no percurso. É permitido 

ao atleta portar pequenas ferramentas para reparo de emergência, desde que estas não coloquem em 

risco sua segurança e a segurança dos demais atletas. 

8.3 Proibido trocar de bicicleta. Trocas de quaisquer peças na bicicleta são permitidas, exceto 

o quadro. 

http://www.abapa.com.br/cottonbike
http://www.sistime.com.br/


 

8.4 Na área de apoio de hidratação fornecida pela organização o atleta deverá utilizar-se da 

água e descartar o copo/garrafa no espaço demarcado. A organização do evento reserva-se o direito 

de penalizar o atleta que for visto jogando seu lixo na trilha. 

8.5 O reparo mecânico só poderá ser feito fora da área de apoio pelo próprio atleta. Caso o 

apoio seja feito por outro atleta (entrega de ferramenta ou peça, por exemplo), os dois poderão ser 

desclassificados ou punidos com acréscimo de 20 minutos no tempo final, de acordo com a decisão 

dos árbitros. 

 

9. Informações Adicionais 

 

9.1 Infraestrutura disponível: banheiros, praça de alimentação, estacionamento, lava-bike, 

playground, posto médico, estands comerciais e área de entretenimentos.  

9.2 SEGURANÇA: Teremos equipe de segurança, apoio médico com socorristas 

profissionais no circuito e ambulância. 

 

10. Particularidades 

 

10.1 O (a) atleta que sair do percurso durante a prova por qualquer motivo, deve retornar para 

o percurso do mesmo ponto onde saiu.  

10.2 Não haverá volta de bonificação para atletas que se acidentarem ou tiverem problemas 

mecânicos. 

10.3 Atitudes antidesportivas, tais como, ofensas verbais, agressões entre atletas e/ou para 

com a organização da prova serão passíveis de desclassificação.  

10.4 É OBRIGATÓRIO o uso de capacete durante os treinos e durante a competição. 

10.5 Proibido o uso de fones de ouvido e câmeras de vídeo pelos atletas durante a competição. 

10.6 Os(as) atletas não poderão competir usando calças ou “pernitos”.  

10.7 Será permitido o uso de “manguitos” ou camisas de manga longa. Proibido uso de 

camisas sem mangas. 

10.8 Não será permitido uso de camisas de campeão mundial ou de seleções, nacionais ou 

estrangeiras. Somente será permitido uso de camisas de campeão nacional aos atletas detentores de 

tal título no ano de 2018. 



 

10.9 É proibido estacionar os veículos (no treino oficial e no dia do evento) fora da área 

destinada pela organização da prova. 

10.10 É de responsabilidade dos participantes o acionamento do seguro atleta.  

 

11. Sinalização no circuito 

 

 Teremos fitas “bump” demarcando maior parte da pista, grades, além de placas com setas 

indicando o caminho e marcações com cal no chão em alguns trechos da pista. O atleta deve estar 

atento às placas que indicam trechos de risco na pista. Em alguns trechos de maior dificuldade do 

circuito teremos sinalização para a “chicken line” como segunda opção aos atletas. As informações 

técnicas da pista serão apresentadas no congresso técnico. 

 

12. Seguro atletas 

 

 A Organização da Prova possui um seguro individual de vida e acidentes para cada atleta. 

Para acionar e receber o seguro o atleta deve seguir os passos exigidos pela seguradora, caso contrário 

não receberá o valor previsto da cobertura. 

 

13. Publicidade e uso de imagem 

 

 A prova será gravada em vídeo e fotografada. Os atletas que tiverem alguma restrição ao uso 

de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso contrário, todas as imagens serão 

tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer compensação 

financeira, por tempo indeterminado. 

 

14. Disposições finais 

 

14.1 A organização, 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 

assistentes causados por acidentes durante o treinamento ou competição. As equipes médicas que 

apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um 



 

hospital mais próximo. A partir daí termina as suas responsabilidades. Todas as despesas hospitalares 

correrão por conta do acidentado. 

 

 14.2 A organização do evento se reserva no direito de alterar a data e local da realização das 

provas com 7 dias de antecedência, bem como qualquer outra cláusula e/ou condições do presente 

regulamento até o final do Congresso Técnico, ficando ajustado que toda a divulgação de eventuais 

alterações serão feitas através de e-mail, mensagens de celular e nas redes sociais vinculadas ao 

evento. 

  

 14.3 Casos omissos a este regulamento será julgado de acordo com os regulamentos da CBC 

(confederação brasileira de ciclismo) e UCI (união ciclística internacional). 

 

 14.4 - Ao se inscrever o atleta concorda que: 

Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas no Regulamento; 

Não poderá competir se não estiver usando o equipamento básico de segurança: capacete; 

Está com saúde apta a desenvolver a prática esportiva; 

Está ciente de que o evento se desenrola em terreno irregular e com grau de dificuldade, 

onde é exigido um bom nível de desempenho técnico; 

Está ciente de que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, 

acessórios, capacete etc.) durante toda a duração do evento; 

Compromete-se a não deixar lixo nas trilhas; manter porteiras fechadas caso as encontre 

fechadas e não destruir a natureza por onde as trilhas passam; 

É totalmente responsável pela sua pilotagem e eventuais acidentes que possam ocorrer no 

percurso. 

 

 

Barreiras, 26 de abril de 2019. 

 

*(atualizado em 03 de julho de 2019) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu________________________________, RG_____________________________ 

CPF_____________________ declaro ser responsável legal pelo atleta 

__________________________ e autorizo sua participação nos treinos oficiais e na  

competição “Cotton Bike XCO”,  nos dias 6 e 7 de julho de 2019, no Haras Recreio, 

em Barreiras-BA. 

 

Barreiras, _____de __________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do (a) responsável 

 

 

 

 


