
 COPA LOKS PROMO DE MTB  

 

REGULAMENTO DESPORTIVO E TÉCNICO 

ARTIGO 1º - A COPA LOKS PROMO MTB será realizada pela Empresa LOKS PROMO 

EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.833.222/0001-04, com 

endereço à Rua João Negrão, 731, sl1107, Centro, Curitiba, Pr, CEP: 80.010-200. Com a 

orientação da Equipe Técnica da Federação Paranaense de Ciclismo, este Regulamento 

foi desenvolvido; 

ARTIGO 2º - A COPA LOKS PROMO MTB será realizada em 03 etapas, na modalidade 

Maratona (XCM); 

ARTIGO 3º - Qualquer atleta poderá participar da COPA LOKS PROMO MTB, filiado à FPC 

/ CBC ou não, respeitando os critérios a seguir; 

DA INSCRIÇÃO 

ARTIGO 4º - A inscrição se dará por meio do site: AGENDAOFFROAD.COM.BR; 

4.1 – O Atleta deve preencher todos os campos obrigatórios; 

4.2 – O Atleta deve escolher a modalidade de pagamento e efetuá-lo para validar sua 

inscrição; 

4.3 – É de total responsabilidade do Atleta as informações prestadas no ato da inscrição; 

4.4 – É de total responsabilidade do Atleta verificar na lista de inscritos, se sua inscrição 

foi efetivada; 

4.5 – No dia da Prova não será verificado problema de inscrição; 

4.6 – É proibido a participação de menores de idade sem a presença do Responsável 

Legal; 

4.7 – Será fornecido pela Organização a Placa do numeral e Chip; 

4.8 – O cancelamento da Inscrição só será apreciado antes da lista oficial ser divulgada; 

ARTIGO 5º - O valor da inscrição nas 03 Etapas será de R$80,00 (oitenta reais), por atleta, 

mais a taxa administrativa do site; 

DA PROVA 

ARTIGO 6º - As Provas serão sempre em via aberta ao tráfego de veículos, devendo o 

Atleta obedecer às Leis de Trânsito, trafegando sempre na sua mão direita da pista, 

respeitando sinalização vertical e horizontal, e ainda os Fiscais da Prova que estarão 

fazendo a devida orientação aos Atletas, podendo ser excluído da Prova se for verificado 

o desrespeito; 
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ARTIGO 7º - Será realizada em trechos diferentes, mas no Município de Araucária, Pr. 

Será devidamente demarcado o caminho a ser percorrido com sinalização vertical e 

horizontal, além dos Fiscais; 

ARTIGO 8º - Será devidamente demarcado o caminho a ser percorrido com sinalização 

vertical e horizontal, além dos Fiscais; 

ARTIGO 9º -A Prova irá contemplar sempre três percursos, variando a sua extensão, 

sendo uma extensão para cada Categoria, sendo: 

a) - Elite: De 40 a 60 Km; 

b) - Sport: De 25 a 40 km; 

c) - Light: De 15 a 25 km; 

ARTIGO 10º - A Prova seguirá um cronograma oficial, previamente divulgado com os 

horários previamente definidos para todas as ações envolvendo o Evento, não sendo 

tolerado atrasos, sem motivo devidamente justificado para tais realizações; 

ARTIGO 11º - O Atleta deve usar o capacete específico da modalidade, luvas e orienta-

se o uso de óculos de proteção; 

ARTIGO 12º - Após a Largada, cada Categoria deverá seguir as orientações para seguir 

seu trajeto, para cumprir a distância correta da sua Prova, até a linha de chegada; 

a) - O Atleta que tiver que desistir, por qualquer motivo, deve procurar um 

Fiscal, Árbitro ou pessoa da Organização, informa-lo do ocorrido e efetuar a 

devolução da Placa de identificação; 

b) – O Atleta não pode receber auxílio externo, tais com empurrão, reboque, 

carona, podendo ser excluído da Prova; 

ARTIGO 13º - Após o término da Prova o Atleta deve devolver a placa do numeral e 

retirar a sua medalha de participação, não podendo circular na área de competição, 

devendo aguardar o resultado final para premiação no Pódio; 

ARTIGO 14º - Terá à disposição dos Atletas frutas e água para sua devida hidratação pós 

Prova; 

DAS CATEGORIAS 

ARTIGO 15º - As Categorias serão as seguintes: 

a) – Categoria Elite: São as Categorias Oficiais FPC / CBC / UCI, sendo que todos 

os Atletas devem estar devidamente filiado a uma Federação Estadual de 

Ciclismo; 

b) – Categoria Sport: São Categorias com as nomenclaturas de acordo com as 

idades, contemplando de cinco em cinco anos cada faixa, não precisando 

estar filiado a uma Federação Estadual de Ciclismo; 
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c) – Categoria Light: São Categorias para Atletas iniciantes ou não, com as 

nomenclaturas de acordo com as idades, contemplando de cinco em cinco 

anos cada faixa, não precisando estar filiado a uma Federação Estadual de 

Ciclismo; 

Parágrafo Único: Os atletas que se consagrarem campeão, serão 

automaticamente no ano posterior, promovido à Categoria superior, sendo 

proibido atleta Campeão permanecer ou descer de Categoria. Esta regra não se 

aplica da Sport pra Elite; 

  

ARTIGO 16º – Das Categorias e suas divisões: 

CATEGORIAS ELITE: 

1 - ELITE MASCULINO: Critério Técnico  

2 - ELITE SUB 30:  18 a 29 anos  

3 - ELITE - A:   30 a 34 anos  

4 – ELITE – B:   35 a 39 anos  

5 - ELITE – C:   40 a 44 anos  

6 – ELITE – D:   45 a 49 anos  

7 – ELITE – E:   50 a 54 anos  

8 - ELITE – F:   55 a 59 anos  

9 - ELITE – G:   60 anos acima  

10 - ELITE FEMININO:  18 a 39 anos  

11 – ELITE FEMININO MASTER: 40 anos acima 

  

CATEGORIAS SPORT 

1 - SPORT SUB 23:  16 a 22 anos  

2 - SPORT SUB 30:  23 a 29 anos  

3 - SPORT – A:   30 a 34 anos  

4 - SPORT – B:   35 a 39 anos  

5 – SPORT – C:    40 a 44 anos  

6 - SPORT – D:   45 a 49 anos 
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7 - SPORT – E:   50 a 54 anos  

8 - SPORT – F:   55 a 59 anos 

9 – SPORT – G:   60 a 64 anos 

10 - SPORT – H:   65 anos acima  

11 - SPORT FEMININO SUB 30:  16 a 29 anos  

12 - SPORT FEMININO MASTER A: 30 a 39 anos  

13 - SPORT FEMININO MASTER B: 40 a 49 anos  

14 - SPORT FEMININO MASTER C:  50 anos acima 

 

CATEGORIAS LIGHT 

1 - LIGHT SUB 23:  15 a 22 anos  

2 - LIGHT SUB 30:  23 a 29 anos  

3 - LIGHT – A:   30 a 34 anos  

4 - LIGHT – B:   35 a 39 anos  

5 - LIGHT – C:   40 a 44 anos  

6 - LIGHT – D:   45 a 49 anos  

7 - LIGHT – E:   50 a 54 anos  

8 - LIGHT – F:   55 a 59 anos  

9 - LIGHT VETERANOS  60 anos acima  

10 - LIGHT FEMININO SUB 30:  15 a 29 anos  

38-LIGHT FEMININO MASTER A  30 a 39 anos  

39-LIGHT FEMININO MASTER B  40 a 49 anos  

40-LIGHT FEMININO MASTER C  50 anos acima  

DA PREMIAÇÃO 

ARTIGO 16º – Na Etapa: 

a) Será ofertado Troféus para os Atletas que conquistarem as posições de 1º a 

5º colocado em sua respectiva Categoria; 

b) Medalhas de participação para todos os Atletas; 

ARTIGO 17º – Ao Final da Copa: 
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a) Será ofertado Troféus para os Atletas que conquistarem as posições de 1º a 

3º colocado, após a somatória dos pontos obtidos durante as Etapas da Copa, 

em sua respectiva Categoria; 

b) Voucher para o próximo ano de Inscrição Free para todos os Campeões nas 

suas respectivas Categorias, na 1ª Etapa, não podendo ser transferido para 

outro Atleta; 

c) As Equipes melhores colocadas também receberam Troféu de 1º a 3º no 

geral, somando a melhor pontuação em cada uma das três Categorias, 

durante as Etapas da Copa; 

ARTIGO 18º - No ato da Premiação o Atleta deve estar devidamente vestido com seu 

traje de competição, a sua ausência será considerada infração e este Atleta será 

desclassificado, abrindo vaga para o próximo imediatamente classificado; 

DA PONTUAÇÃO 

Classificação Pontos 

1º 30 

2º 26 

3º 24 

4º 22 

5º 20 

6º 18 

7º 16 

8º 15 

9º 14 

10º 13 

11º 12 

12º 11 

13º 10 

14º 9 

15º 8 

16º 7 

17º 6 

18º 5 

19º 4 

20º 3 

21º 2 

22º 1 

 

Obs: Os Atletas classificados da 22ª posição em diante, receberão 01 (um) ponto na 

Etapa; 
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ARTIGO 19º - A pontuação das Equipes será de acordo com o atleta melhor classificado 

nas Categorias Elite, Sport e Light, somando no máximo três pontuações por Etapa, e 

serão premiadas as três Equipes que somarem mais pontos na Copa. 

ARTIGO 20º - No caso de empate, o critério para desempatar será: 

a) Maior número de vitórias (1ºLugar); 

b) Maior número de segundo lugares (2º Lugar); 

c) Maior número de terceiro lugares (3º Lugar); 

d) Sorteio;  

DA RECLAMAÇÃO 

ARTIGO 21º - Toda e qualquer Reclamação será direcionada por escrito ao Árbitro 

presente, sem custo, até no máximo 30 (trinta) minutos após a divulgação do resultado, 

para ser apreciado e julgado num prazo de 30 (trinta) minutos, notificando o Reclamante 

de sua decisão;  

 Parágrafo Único: Se o Reclamante não ficar satisfeito e quiser recorrer da 

decisão do Árbitro local, deve encaminhar sua nova Reclamação ao TJD da FPC, num 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do final do Evento;  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 22º - Fica proibido qualquer tipo de comercialização/demonstração de 

produtos durante o evento. Toda e qualquer empresa que queira 

comercializar/demonstrar seus produtos deverá entrar em contato com a organização, 

e poderá comercializar/demonstrar seus produtos mediante taxa no valor de R$ 500,00. 

As empresas Patrocinadoras ou Apoiadoras do evento estão isentas do pagamento da 

Taxa e poderão demonstrar e comercializar seus produtos.  

ARTIGO 23º - Em caso de CANCELAMENTO da prova por questões de segurança ou em 

caso de situação climática no dia prova, que o diretor do evento julgue que não é 

possível ocorrer o evento, o valor da inscrição NÃO será devolvido e não será 

transformado em crédito para outro evento.  

ARTIGO 24º - Os casos omissos serão analisados pela Arbitragem Oficial da Prova; 

 

Curitiba, Pr., 20 de abril de 2022. 

 

______________________________  ____________________________ 

Loks Promo Eventos Esportivos Ltda.  Federação Paranaense de Ciclismo 

Responsável      Supervisão 


