
REGULAMENTO RACE MTB CUP 2022 
 
 
Artigo 1º  
Categorias 
 

Para cálculo da categoria levar em conta a idade completa em 
31/12/2022. 

 
* MASCULINO 
-SUB 25 
-SUB 35 
-SUB 45 
-SUB 55 
-OVER 55 
 
*FEMININO 
-GERAL (TODAS AS IDADES) 

 
Artigo 2º 

 Da segurança do atleta 
 
I - Obrigatório uso de capacete e luva durante a prova. Haverá uma 
vistoria técnica da bike no grid de largada. Em caso de acidente 
permanecer no local para atendimento. No formato trip trail o circuito 
será aberto ao trânsito de veículos, cuidado e transitar pela direita. 
 
Artigo 3º - Dos direitos e deveres do atleta 

 
I - O atleta tem direito de usar propagandas de patrocinadores 
exceto no kit numérico; 

 
II - O atleta tem direito de garantir seus direitos, entrando com 
recurso por escrito e taxa de R$ 200,00. Caso o julgamento 
favorável a taxa será devolvida. O atleta não presente ao pódio 
perderá o direito à premiação; 

 
III - Ao realizar sua inscrição, o atleta inscrito sede direitos de 
imagem para a RACE MTB CUP. 

 
 
 
 
 
 
 



Artigo 4º 
Horários, formato da competição, apoio e Lacres 

 
I - As provas serão no formato Trip Trail podendo ter de circuito 
(voltas) ou estrada. 

 
II - Não é permitida a troca de bicicleta e apoio técnico se fará na 
área de apoio definida pela organização. Água e alimentação serão 
por conta do atleta podendo a organização oferecer pontos água ao 
longo do circuito; 

 
III - O atleta deverá se apresentar para vistoria técnica e lacre de 
sua mountain bike até 30 minutos da largada. Após o término 
cronometrado da prova o atleta deverá, apresentar-se aos 
comissários de conferência no local da largada para validar sua 
chegada. A organização poderá antecipar ou retardar a largada 
com aviso prévio de 30min; 

 
IV - Atenção para os Lacres de circuito. A falta de 01 Lacre na 
conferência final terá como penalidade o débito de 30 minutos do 
tempo de prova; 

 
V - FIQUEM ATENTOS - Além dos Lacres de circuito haverá 
Postos de controle numérico; 

 
VI- A organização determinará um tempo limite de prova válido para 
a cronometragem oficial de acordo com as condições climáticas e 
circuito. 
 
 
Artigo 5º 
Das inscrições e identificações numéricas 

 

I - As inscrições deverão ser realizadas 
exclusivamente no site: www.rallyroute.com.br 

 
Valor de  R$ 80,00 por atleta  

II - A alteração de categorias para participar do evento ou 
cancelamento por motivos médicos deverão ser solicitados no 
Fale Conosco do site até a quarta feira que antecede o evento. 

 
III - O atleta deverá portar o Kit numérico durante todo o 
percurso e durante todas as etapas do torneio.  

 
 

http://www.inscricoesonline.com/


IV - Na retirada do Kit e assinatura da súmula de prova, apresentar 
originais da identidade. 

 
Artigo 6º -  
Pontuação 

 
I RACE MTB CUP 2022 será disputado em 04 (quatro) Etapas com 
a seguinte pontuação: 
 

COLOCAÇÃO PONTUAÇÃO 
1° 25 
2° 22 
3° 20 
4° 18 
5° 16 
6° 14 
7° 12 
8° 10 
9° 8 

10° 6 
11° 5 
12° 4 
13° 3 
14° 2 
15° 1 

 
II - Será declarado campeão RACE MTB CUP 2022 quem acumular 
mais pontos no decorrer das etapas, no caso de empate dos pontos 
de algum competidor será declarado campeão o melhor colocado 
da ultima etapa. 
 
Artigo 7º  
Das Premiações 

 
Por etapa: 
 

  -haverá uma premiação em dinheiro 1º ao 5º colocado 
na geral maculino 
 
- medalha do 1º ao 5º colocado por categoria, masculino 
e feminino. 
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