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CAMPEONATO BRASILEIRO
DE MOUNTAIN BIKE XCO 2020

DATA
28/10 A 01/11/2020

LOCAL:
INSTITUTO THOMAS CRUZ

MAIRIPORÃ

TIPO DE PROVA:
MTB XCO

DISTÂNCIA:
4.560 M/VOLTA

PONTOS DE APOIO:
1 - DUPLO

REGULAMENTO



CATEGORIAS OFICIAIS CBC

MASCULINO – CROSS COUNTRY

ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 1997 E ANOS ANTERIORES) 30 VAGAS

SUB 23: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2001 A 1998) 30 VAGAS

SUB-30: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1997 A 1991) 20 VAGAS

JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2003 A 2002) 30 VAGAS

JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2005 A 2004) 30 VAGAS

INFANTO-JUVENIL: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2008 A 2006) 20 VAGAS

MASTER A1 MASTER A1 (30 A 34 ANOS - NASC. EM 1990 A 1986) 20 VAGAS

MASTER A2 (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1985 A 1981) 20 VAGAS

MASTER B1 (40 A 44 ANOS - NASC. EM 1980 A 1976) 20 VAGAS

MASTER B2 (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1975 A 1971) 20 VAGAS

MASTER C1 (50 A 54 ANOS - NASC. EM 1970 A 1966) 20 VAGAS

MASTER C2 (55 A 59 ANOS - NASC. EM 1965 A 1961) 10 VAGAS

MASTER D1 (60 A 64 ANOS – NASC. EM 1960 A 1956) 10 VAGAS

MASTER D2 MASTER D2 (65 ANOS ACIMA – NASC. EM 1955 E ANOS ANTERIORES) 10 VAGAS

REGULAMENTO



CATEGORIAS OFICIAIS CBC

FEMININO – CROSS COUNTRY

ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 1997 E ANOS ANTERIORES) 20 VAGAS

SUB 23: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2001 A 1998) 20 VAGAS

JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2003 A 2002) 20 VAGAS

JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2005 A 2004) 20 VAGAS

INFANTO-JUVENIL: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2008 A 2006) 20 VAGAS

MASTER A (30 A 39 ANOS - NASC. EM 1990 A 1981) 10 VAGAS

MASTER B MASTER B (40 A 49 ANOS - NASC. EM 1980 A 1971) 10 VAGAS

MASTER C (50 ANOS ACIMA - NASC. EM 1970 E ANOS ANTERIORES) 10 VAGAS

OBSERVAÇÃO: PARA TODAS AS CATEGORIAS DEVE SER CONSIDERADA A DATA-BASE

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

REGULAMENTO



Somente será permitida a participação de atletas que estejam devidamente 
filiados juntos à CBC e possuam o seu número de registro CBC, providenciado 
pela sua Federação Estadual de origem.

O atleta devera consultar a sua situação junto à CBC/Federação Estadual de 
origem antes de promover a sua inscrição nas categorias oficiais disponíveis no 
Evento.

Os atletas que não Os atletas que não forem filiados ou que estiverem em situação irregular junto à 
CBC, deverão procurar a sua Federação Estadual de origem para proceder com 
os devidos trâmites necessários para a regularização da sua filiação, antes de 
realizar a sua inscrição. Caso contrário, o atleta será impedido de retirar o seu 
KIT, não podendo assim, participar do Evento.

A organização se reserva no direito de realizar a exclusão automática e sem 
prévio aviso do atleta não filiado.

REGULAMENTO



28/10/2020 – QUARTA-FEIRA
09:00 às 10:00 Treino livre XCO Juvenil e Infanto-Juvenil masculino e feminino 
(Retirada de kit das 08:30 às 09:30)
10:00 às 11:00 Treino livre XCO Junior masculino e feminino, Sub23 feminino e Elite feminino 
(Retirada de kit das 09:30 às 10:30)
11:00 às 12:00 Treino livre XCO Sub23 masculino e Elite masculino
(Retirada de kit das 10:30 às 11:30)
12:00 às 13:00 12:00 às 13:00 Treino livre XCO Master feminino e masculino e Sub30 
(Retirada de kit das 11:30 as 12:30)

29/102020 - QUINTA-FEIRA
09:00 às 10:00 Treino livre XCO Juvenil e Infanto-Juvenil masculino e feminino
(Retirada de kit das 08:30 às 09:30)
10:00 às 11:00 Treino livre XCO Junior masculino e feminino, Sub23 feminino e Elite feminino 
(Retirada de kit das 09:30 às 10:30)
11:00 às 12:00 Treino livre XCO Sub23 masculino e Elite masculino
(Retirada de kit das 10:30 às 11:30)
12:00 às 13:00 12:00 às 13:00 Treino livre XCO Máster feminino e masculino e Sub30 
(Retirada de kit das 11:30 às 12:30)
15:00 às 16:00 Treino livre XCO – todas as categorias que largarão no Sábado.
(Retirada de kit das 14:30 às 15:30) 
16:00 às 17:00 Treino livre XCO Master feminino e masculino e Sub30 
(Retirada de kit das 15:30 as 16:30)

PROGRAMAÇÃO



PROGRAMAÇÃO
30/10/2020 – SEXTA-FEIRA
09:00 às 10:00  Treino livre XCO Juvenil e Infanto-Juvenil masculino e feminino             
(Retirada de kit das 08:30 às 09:30)
10:00 às 11:00 Treino livre XCO Junior masculino e feminino, Sub23 feminino e Elite feminino  
(Retirada de kit das 09:30 às 10:30) 
11:00 às 12:00 Treino livre XCO Sub23 masculino e Elite masculino
(retirada de kit das 10:30 às 11:30)
15:10 às 16:10 15:10 às 16:10 Treino livre XCO todas as categorias que largarão no Sábado 
(Retirada de kit das 12:00 às 14:30)
16:10 às 17:10 Treino livre XCO Master feminino e masculino e Sub30
(Retirada de kit das 14:30 às 16:30)
17:00 às 18:00 Congresso Técnico ON LINE no Instagram MTBFESTIVAL XCO
Categorias que largarão no Sábado.
  



31/10/2020 - SÁBADO

06:00 às 07:30 retirada de kit somente 1ª Bateria

08:00 às 09:00 Início da 1ª Bateria de largadas:
Categorias da Primeira Bateria 
08:00 Infanto-Juvenil masculino (12 a 14 Anos)
08:02 Juvenil feminino (15 a 16 Anos)
08:04 Infanto-Juvenil feminino (12 a 14 Anos)

10:20 Premia10:20 Premiação 1ª Bateria

07:30 às 09:00 retirada de kit somente 2ª Bateria

09:30 às 11:30 Início da 2ª Bateria de largadas:
Categorias da Segunda Bateria 
09:30 Junior masculino (17 a 18 Anos)
09:32 Juvenil masculino (15 a 16 Anos)

12:30 Premiação 2ª Bateria

09:00 às 10:00 reti09:00 às 10:00 retirada de kit somente 3ª Bateria
11:30 às 13:30 Inicio da 3ª Bateria de largadas:
Categorias da Terceira Bateria 
11:30 Elite feminino (23 a 29 Anos ou Critério técnico) 
11:32 Sub23 feminino (19 a 22 Anos)
11:34 Junior feminino (17 a 18 Anos) 

14:20 Premiação 3ª Bateria 

10:00 às 14:30 retirada de kit somente 4ª Bateria
13:30 às 15:30 Inicio da 4ª Bateria de largadas:
Categorias da Quarta Bateria 
13:30 Elite masculino (23 a 29 Anos ou Critério técnico)
13:32 Sub23 masculino (19 a 22 Anos)

16:00 Premiação 4ª Bateria

15:30 às 16:00 15:30 às 16:00 Treino livre XCO categorias Master C2, D1, D2
masculino e A B e C feminino
16:00 às 16:30 Treino livre XCO categorias Master B1, B2 e C1
16:30 às 17:00 Treino livre XCO categorias Master A1, A2 
masculino e Sub30
17:00 às 18:00 Congresso Técnico ON LINE no Instagram
MTBFESTIVAL XCO Categorias que largarão no Domingo.

PROGRAMAÇÃO



PROGRAMAÇÃO 01/11/2020 - DOMINGO

10:00 às 11:00 entrega de kits XCO 1ª Bateria 

11:30 às 13:10 Inicio da 1ª Bateria de largadas:
Categorias da Primeira Bateria 
11:30 Master C2 masculino (55 a 59 Anos)
11:32 Master D1 masculino (60 a 64 Anos)
11:34 Master D2 masculino (65 anos acima)
11:36 Mas11:36 Master A feminino (30 a 39 anos)
11:38 Master B feminino (40 a 49 Anos)
11:40 Master C feminino (50 anos acima)

13:20 Premiação 1ª Bateria

11:00 às 12:30 entrega de kits XCO 2ª Bateria 

13:00 às 14:20 Inicio da 2ª Bateria de largadas:
Categorias da Segunda Bateria 
13:00 Mas13:00 Master B1 (40 a 44 Anos)
13:02 Master B2 (45 a 49 Anos)
13:00 Master C1 (50 a 54 Anos)

14:40 Premiação 2ª bateria

12:30 às 14:00 entrega de kits XCO 3ª Bateria 

14:30 às 16:00 Inicio da 3ª Bateria de largadas:
Categorias da Terceira Bateria 
14:30 Sub30 masculino (23 a 29 Anos)
14:32 Master A1 masculino (30 a 34 Anos)
14:34 Master A2 (35 a 39 Anos)

16:20 Premiação 3ª bateria.

O número de O número de voltas e ordem de largada pode ser
alterado no Congresso Técnico ou antes da largada.



TROFÉUS E MEDALHAS CBC DO 1º AO 3º COLOCADOS

MEDALHA PARA TODOS OS FINISHERS

CAMISA DE CAMPEÃO BRASILEIRO DE XCO 2020

PREMIAÇÃO FINANCEIRA
ELITE MASCULINA E FEMININA

1º COLOCADO - R$ 2.000,00 

2º COLOCADO - R$ 1.000,00

3º COLOCADO - R$ 800,00

4º COLOCADO - R$ 600,00 

5º COLOCADO - R$ 400,00 

PREMIAÇÃO



INTERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO INSCRIÇÕES/VALORES
PERÍODO DE  21/09/2020 À 23/10/2020

EM NENHUMA HIPÓTESE SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES APÓS 23/10/2020

O mtb festival não devolve o valor das inscrições após 10 dias de sua realização.
O mtb festival não transfere a inscrição para terceiros.

Diante do cenário atual, seguindo os protocolos elaborados pelas autoridades nacionais de saúde relacionados a COVID 19, 
limitaremos o número máximo de inscritos por largada. Todo o processo está sendo realizado pensando no bem-estar e 
segurança do atleta, staffs e organização.
FiFica reservado o direito de encerramento das inscrições ao atingir o limite de 60 inscritos por bateria, vide relação de vagas 
acima. 
Diante da dificuldade técnica da pista, é um procedimento necessário para a mobilidade e segurança dos atletas. 
O número estabelecido por categoria foi baseado em uma análise de participação dos últimos campeonatos brasileiros de XCO. 
Após o encerramento das inscrições, caso haja menos de 60 atletas em alguma bateria, a organização poderá realizar mais 
inscrições até chegar no número limite. Para isso, uma lista de espera será realizada para a categoria que tiver suas vagas 
esgotadas.

LOTE 1 R$ 180,00              21/09/2020 À 05/10/2020
CATEGORIAS INFANTO JUVENIL, JUVENIL E JUNIOR ESTÃO ISENTAS NO PRIMEIRO LOTE
COM ISSO ICENTIVAR O FUTURO DO NOSSO ESPORTE.

LOTE 2 R$ 250,00              06/10/2020 À 13/10/2020

LOTE 3 R$ 330,00              14/10/2020 À 23/10/2020

INSCRIÇÕES

INSCRIÇÕES PELO LINK 
WWW.MTBFESTIVAL.COM.BR



KIT ATLETA
O KIT ATLETA DEVE SER RETIRADO CONFORME PROGRAMAÇÃO.

• GARRAFINHA MTB FESTIVAL
• PLACA CHIP E PULSEIRA

        FOTO ILUSTRATIVA



É OBRIGATÓRIA a apresentação de documento de identificação civil ou militar com foto, 
no momento da retirada do kit atleta, sob pena de não participação na prova. 

O kit atleta somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito ou um membro da sua 
equipe e ainda, deverá ser retirado impreterivelmente dentro do horário previsto para tal 
no regulamento, sob pena de exclusão/não participação do atleta na prova.

INFORMAÇÕES



Somente será permitido a entrada nas dependências do Evento os atletas previamente inscritos no site 
e dentro do prazo determinado + 1 (hum) acompanhante cadastrado previamente.
Todas as pessoas, atletas e acompanhantes devem entrar e permanecer nas dependências do Evento 
com máscaras. 
Para entrar nas dependências do evento, TODOS OS DIAS, todos devem passar pela cabine de 
desinfecção e pela barreira sanitária onde será medido a temperatura por laser. 
Pessoas com temperatura acima de 38 graus, serão impedidas de entrar no Evento. 
TTodos os atletas deverão permanecer com as máscaras até o anúncio de 30 segundos da largada.
Quando terminada a prova, o atleta deverá colocar a máscara imediatamente.
Não será permitido entrada do público para assistir ao Evento nas dependências do MTBFESTIVAL.
Na retirada do kit, o atleta e seu acompanhante, devem apresentar laudo de exame PCR negativo para 
COVID 19 que tenha sido realizado até 5 dias antes (120 horas antes) do dia que o mesmo entrará na 
pista para treinos, juntamente com o questionário médico devidamente preenchido e assinado.
SeSerá permitido a cada atleta o máximo de 01 (hum) acompanhante, que deve ser indicado pelo atleta 
no ato da inscrição.
Nos dias de treino tanto o atleta quanto seu acompanhante devem passar na área de retirada de kits 
para retirada da pulseira de treino.
O atleta só poderá entrar nas dependências do Evento nos dias em que efetivamente estiver 
participando da competição e nos dias e horários dos treinos pré estabelecidos para sua categoria. O 
não cumprimento desta regra pode gerar punição.
CCertos de que todos entendem esta excepcional época, temos como objetivo prover o cumprimento 
das regras acima de maneira exaustiva.
A todo momento a equipe de desinfecção estará atuando nos ambientes com higienizadores além dos 
diversos dispensadores de álcool gel pelo Evento.



O Seguro dde RESPONSABILIDADE CIVIL é válido nos dias e horários pré estabelecidos de treinos 
e durante a realização da prova, tendo cobertura para morte, invalidez e acidentes.

Teremos no local estacionamento para 1500 carros, o valor cobrado será de R$ 30,00 (trinta 
reais), por dia. A tolerância de permanência é de 30 minutos.

Telefones Úteis em São Paulo
SAMU EMERGÊNCIA........192       CORPO DE BOMBEIROS........193         POLÍCIA MILITAR........190

Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro: Rua Ipiranga, 280 - Centro - Mairiporã
Hospital São Luis Hospital São Luis Tatuapé: Rua Francisco Marengo, 1312 - Tatuapé - São Paulo
Organização: TRIBO DO PEDAL SELVAGEM - MTB FESTIVAL
Supervisão: Confederação Brasileira de Ciclismo
Apoio: Prefeitura Municipal de Mairiporã

O Brasileiro de Cross Country acontecerá na cidade de Mairiporã. A prova que será válida para 
Título Nacional e receberá os pontos UCI, conforme tabela UCI.

O RegulamenO Regulamento e programação poderão 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 do evento e as 
decisões do Congresso Técnico realizado no dia anterior ou no dia de realização da prova.

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS



O CIRCUITO



Ao participar da competição, pelo ato de se inscrever o atleta está de acordo com:

O atleta, ao assinar a súmula de retirada do kit de prova, declara aceitar as condições apresentadas nesse 
regulamento. 

Declaro paDeclaro para os devidos fins que estou ciente e de acordo com o regulamento desta competição e isento os 
organizadores, patrocinadores, sede do evento de todas e quaisquer consequências que possam advir de minha 
participação nesta prova (furtos, roubos e danos de equipamentos ou por qualquer traumatismo, lesões, invalidez 
ou morte), NÃO cabendo qualquer tipo de indenização além do seguro.

Declaro também que nunca fui impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos. 

TTodas as informações de preenchimento de inscrição, onde consta sua categoria e dados pessoais são de inteira 
responsabilidade do participante, e deve ter atenção no cadastramento para evitar erros de categorias, dias e 
horários de provas. 

A organização não se responsabiliza pelos erros causados pelo preenchimento incorreto ou indevido. 

Em caso de emergência, autorizo qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento necessário, médico e/ou 
cirúrgico, inclusive a administração de sangue e derivados sanguíneos.

AAutorizo que as informações relativas ao meu estado de saúde sejam dadas pelo médico responsável para o diretor 
de prova bem como para o meu próprio médico e/ou meus parentes ou responsáveis. 

A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou 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. 
ESTOU CIENTE QUE NESTA EPOCA DE PANDEMIA O RISCO DE CONTRAIR CORONAVIRUS 19 É REAL. ASSIM ISENTO 
A ORGANIZAÇÃO DE QUALQUER SEQUELA OU DANO A MINHA SAUDE.

É de responsabilidade de É de responsabilidade de cada participante ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso 
de acidente). 

As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do 
acidentado para um hospital mais próximo. 

PARTICULARIDADES 



Todas despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.

O atleta somente poderá entrar na pista, tanto para treino como para competição, portando sua placa de 
identificação e capacete. 

Para o evento, o atleta deverá portar a sua placa de identificação no guidão e o seu número dorsal nas costas, na 
altura do bolso da camisa

Os números de identificação não poderão ser cortados ou alterados. 

AAtletas que treinarem fora do horário estabelecido para a sua categoria, poderão sofrer penalização.

Não serão permitidos camisas e uniformes de Seleção Nacional, bem como camisa de campeão nacional, pois um 
novo título estará em disputa. 

O atleta deverá largar com a camisa de sua Equipe-Clube-Patrocinador. A mesma não pode ser sem mangas. 
Exemplo: camisa cavada

Em caso de uso de capa de chuva, a mesma deve ser transparente.
SomenSomente entrará na zona de abastecimento/assistência técnica quem estiver portando uma identificação, pulseira 
ou crachá, que será distribuída na retirada de kits.

O abastecimento e assistência técnica são permitidos somente nas zonas designadas para este fim. Trocas de 
óculos devem acontecer no mesmo local. 

O contato entre apoiador e atleta será permitido somente nas zonas de abastecimento/assistência técnica.

Não é permitido jogar água no atleta ou na bicicleta. 

O dirigente não deve correr durante toda a zona de abastecimento ao lado do atleta para dar abastecimento. 

O alimenO alimento deve ser passado de mão em mão. 

Não é permitida a troca de bicicleta. 

O atleta que sair fora do percurso durante a prova por qualquer motivo deve retornar para o percurso do mesmo 
ponto aonde saiu. 

PARTICULARIDADES 



Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos serão anunciados e 
apresentados, para avaliação dos atletas interessados. 

Recursos serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado. 

Passado este prazo, o resultado será homologado pela Organização e divulgado como oficial. 

Somente serão aceitos recursos por escrito. 

Não serão aceitos recursos coletivos.

Reclamações serão aceitas até 15 minutos após o resultado final da categoria por escrito. 

O O evento será regido por este regulamento, pelo regulamento CBC e pelas normas do regulamento UCI. 

Casos omissos a estes, serão julgados pelo Colégio de Comissários e a decisão destes será final e irrevogável, não 
passiva de recurso.

PARTICULARIDADES 




