CAXIAS RIDE 2022
RANKING PIAUIENSE E MARANHENSE DE XCM
REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA
1. DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1. O 2º CAXIAS RIDE BIKE é uma competição ciclística que segue as normas da
FCP/CBC/FMC/UCI e acontecerá na cidade de Caxias - MA no dia 29 de maio de 2022.
1.2. O 2º CAXIAS RIDE BIKE está classificado como uma prova de maratona na disciplina de
Mountain Bike e soma pontos para o Ranking Piauiense e Maranhense de Maratona classe XCM
de Mountain Bike. Consulte regulamento oficial do Campeonato Piauiense de MTB no site oficial
da Federação Piauiense de Ciclismo – FCP: https://fciclopi.esp.br/regulamentos/.
1.3. Cada participante declara que leu e aceitou todas a normas contidas no presente regulamento,
não podendo alegar seu desconhecimento.
Parágrafo Único: considera-se participante, além dos ciclistas, todos os membros da equipe,
inscritos ou não na prova.
1.4. Cada participante declara, ainda que:
a) Participa do 2º CAXIAS RIDE BIKE

por livre e espontânea vontade, isentando em seu nome

e de seus sucessores, os Organizadores, Promotores, Patrocinadores
evento

de

toda

e

e

Supervisores

deste

qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes,

furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua participação nesta prova, NÃO cabendo qualquer
tipo de indenização;
b) . Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação
na prova, gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente e que, até a
data de sua inscrição, não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos,
que não usa drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas;
c). Assume todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros,
assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da sua participação
neste evento, antes, durante ou depois do mesmo;
d). Está ciente que a prova acontece em vias públicas e particulares abertas ao trânsito normal de
veículos, onde as leis de trânsito devem ser respeitadas, assumindo ressarcir quaisquer valores
decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua participação neste evento;
e). Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, capacete,
luvas, bombas, câmaras de ar, acessórios etc.) durante toda a prova;
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f). Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição
de um atleta;
g). Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento
necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados sanguíneos.
h) . Está ciente de que deve possuir convênio médico para cobertura de despesas em
caso de acidente. As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros
socorros e encaminhamento do acidentado para a unidade de saúde mais próxima. Todas despesas
hospitalares correrão por conta do acidentado.
Parágrafo Único: A ordem de alinhamento das categorias será a seguinte: Elite Masculino, Sub
30, Elite Feminino, Master A1, Master A2, Master B1, Master B2, Master C1, Master C2, Master
Feminino A, Master Feminino B, Pesadão, Master Feminino C, Master D, Junior, Juvenil, PCD, Open
Masculino e Open Feminino.
1.5. As placas terão a seguinte diagramação:

SENTIDO DA PROVA

SENTIDO ERRADO

PERIGO

MUITO PERIGO

Parágrafo Único: Uma seta apontada para baixo significa ATENÇÃO, duas setas apontadas para
baixo significam PERIGO, três setas apontadas para baixo significam MUITO PERIGO.
1.6. A apuração da prova será feita manualmente, com a captação dos números dos atletas por
meios dos comissários da prova e a contraprova será realizada através do sistema de
cronometragem e câmeras de alta resolução.
1.7. Cada atleta será responsável por

seu

próprio abastecimento. Nenhum membro da

organização está autorizado a auxiliar o abastecimento de qualquer atleta.
1.8. Haverá uma ZONA DE APOIO TÉCNICO (ZAT), onde as equipes poderão abastecer seus
atletas, bem como efetuar reparos nos equipamentos e prestar atendimentos pessoais (massagens,
banho, gelo, etc.) aos atletas através de pessoas devidamente credenciadas, ficando totalmente
proibido o apoio fora da ZAT.
Parágrafo Único. O atleta que receber apoio de sua equipe ou de terceiros fora da ZAT será
desclassificado da prova.
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1.9. A prova terá um tempo máximo de 5 horas corridas.

2. ROTEIRO / CATEGORIAS


Oficiais CBC (percurso PRO 85km)
1. ELITE 23 A 29 ANOS OU CRIT. TÉCNICO (MASCULINO E FEMININO);
2. SUB-30; 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1999 A 1993)
3. MASTER (A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D); OBS: VER TABELA CBC
4. MASTER FEMININO A – (30 A 39 ANOS);
5. MASTER FEMININO B – (A PARTIR DE 40 ANOS);
6. MASTER FEMININO C - (50 ANOS ACIMA)
7. DUPLA MASCULINA



Oficiais FCP (percurso reduzido 40km)
1. JUNIOR E JUVENIL: PÓDIUM ÚNICO - 15 A 18 ANOS (NAS. EM 2004 A 2007)



Não oficiais (Categoria OPEN 40km)
1. Passeio Masculino A – ATÉ 45 ANOS (percurso 45km);
2. Passeio Masculino B - 46 ANOS ACIMA (percurso 45km);
3. Passeio Feminino A – ATÉ 45 ANOS (percurso 45km);
4. Passeio Feminino B – 46 ANOS ACIMA (percurso 45km)
5. Pesadão – acima de 100 kg (percurso 45km)
6. PCD – com deficiência (percurso 45km)
7. DUPLA MISTA (percurso 45km)

•

Não oficial (Categoria INICIANTE 36km)

2.1. Só poderão participar da prova nas categorias oficiais FCP e FMC os (as) atletas devidamente
federados no ano de 2022. O mesmo não se aplica para aqueles que estão inscritos nas categorias
não oficiais (categorias OPEN).
2.2. A categoria Open terá largada após o início da prova para as categorias oficiais FMC/FCP.
3. ENTREGA DE KITS
3.1. Será realizada a entrega dos kits no dia 28 de maio de 2022 no horário das 10:00 até as 18:00
no Caxias Shopping na cidade de Caxias - Ma, localizado as margens da BR 316. O briefing será
realizado no Caxias Shopping as 19Hs do dia 28 de maio.
3.2. Será permitido o uso de camisas manga longas e calças, desde que os mesmos não sejam de
compressão. Não será permitido o uso de manguito e ou pernito.
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3.3. Para receber o Kit e confirmação da inscrição:
1. O Kit poderá ser recebido pelo atleta ou por terceiro mediante autorização para organização;
2. Ao finalizar sua inscrição no site, o atleta afirma está de acordo com o TERMO DE
RESPONSABILIDADE do evento e se declara também apto fisicamente e em pleno gozo de
saúde para participar do Caxias Ride Bike 2022. No caso de atleta menor de idade, o
responsável legal tem que assistir o menor em todos esses procedimentos, inclusive no ato
de recebimento do kit.
3. Levar documento original ou cópia autenticada com foto.
4. PREMIAÇÃO: Uso obrigatório de máscara
4.1. Dos Prêmios (Medalhas, Troféus)
4.1.1. Todos os atletas que concluírem o 2º CAXIAS RIDE BIKE edição 2022 receberão uma
medalha de “finisher”.
4.1.2. Serão premiados os 05 (cinco) primeiros colocados de cada categoria com os troféus.
4.1.3. Para a validação da premiação da categoria será necessária a inscrição de no mínimo 5
(cinco) competidores.
OBS.: Em relação as categorias PASSEIO A e B, caso alguma delas não tenha pelo menos 05
(cinco) competidores inscritos, será feita a união das duas, deixando de existir a diferenciação por
idade e se tornando categoria única.
4.1.4. O início da premiação será às 14:00 podendo ser antecipado ou premiado a medida que for
chegando as categorias.
5. INCRIÇÕES (PREÇOS E PRAZOS)
5.1. As inscrições para o 2º CAXIAS RIDE edição 2022 iniciam dia 12 de janeiro de 2022 e enceram
no dia 25 de maio de 2022 e serão feitas na plataforma Agenda Offroad
(https://agendaoffroad.com.br/).
5.2. Lotes:
1. Promocional (50 unidades);
2. 1º lote do dia 1º de fevereiro até 28 de fevereiro;
3. 2º lote do dia 1º de março até 31 de março;
4. 3º lote do dia 1º abril até 30 de abril;
5. 4º lote do dia 1º de maio até 25 de maio;
5.3. Valores Simples:


Categorias Oficiais (CBC, FMC e FCP) e não oficiais (Categorias OPEN)


Promocional R$ 120,00 + taxa do site; (KIT 1)



1º lote (100 Inscrições) - R$ 130,00 + taxa do site (KIT 1)



2º lote R$ 140,00 + taxa do site; (KIT 1)



3º lote R$ 150,00 + taxa do site; (KIT 1)



4º lote R$ 160,00 + taxa do site;,(KIT 1)
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OBS: Qualquer Inscrição + 70,00 recebe camisa de ciclista do evento.
IMPORTANTE: A inscrição é pessoal e não poderá ser transferida a terceiros e/ou devolvida em
nenhuma hipótese (não poderá ser usada de crédito em provas seguintes).
ATENÇÃO: É obrigatório a entrega de 2 Kg de alimento não perecível ou pagamento de 10,00 no
momento do recebimento do Kit do atleta.
6. CASOS OMISSOS
6.1. Os casos omissos neste regulamento serão julgados pelo colegiado de comissário da prova.
7. RESPONSABILIDADES
7.1. Os atletas são responsáveis pelos seus atos e por quaisquer consequências que deles possam
advir, seja a sua própria pessoa ou terceiros, isentando as entidades e empresas envolvidas direta
ou indiretamente neste evento de toda e qualquer responsabilidade sobre o mesmo.
7.2. Os atletas deverão se dirigir a cada zona de hidratação e pegar sua água, não entregaremos
água na mão do atleta;
7.3. O atleta só poderá fazer qualquer tipo de descarte nas zonas determinada pela organização.
As zonas permitidas para o descarte, serão dentro das zonas de apoio técnico e zona de hidratação
dentro de um espaço de 100 metros. O atleta que descartar qualquer tipo de objeto que não seja
biodegradável fora dessas zonas, está sujeito a uma punição com acréscimo de 5 minutos no seu
tempo de prova ou até mesmo a desclassificação.
7.4.A vistoria técnica ocorrerá no dia 28 de Maio de 2022, das 6hs as 7:15hs no Balneário Veneza.
7.5. Os atletas serão convocados para o alinhamento as 7:30hs e a largada oficial ocorrerá as 8hs
podendo ser mudado caso haja necessidade.
7.6. A organização do 2º Caxias Ride, se reserva no direito de usar as imagens obtidas durante o
evento para divulgação própria, campanhas publicitárias e mídia em geral sem ônus e encargos
financeiros.

8. DIREITO DE IMAGEM
1.1. A prova deverá ser gravada e fotografada. Os atletas que tiverem restrição com uso de sua
imagem deverão comunicar a organização por escrito 48hs antes da prova. A não comunicação,
todas as imagens serão tidas como liberadas para ser usada em qualquer época, sem qualquer
remuneração.
Caxias, 17 de Janeiro de 2022.

Organização Caxias Ride 2022
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Claudio Bezerra
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