
REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA 
 

 

 
1. Prova consiste em um XCM a ser realizado em um percurso de aproximadamente 50 

km percurso reduzido e 70 km o completo, com largada promocional (Oeiras pi). O 

circuito passa por estradas vacinais, em um cenário propicio a práticas esportivas, 

garantindo grande participação popular em um circuito bem técnico que exige 

resistência do atleta com vários tipos de pisos travessias e obstáculos a serem 

transpostos. 

 

 
2. O evento, será homologado pela federação piauiense de MTB, será disputado no dia 

19 de dezembro de 2021. 

 

 
DATA HORÁRIAS E LOCAIS 

 

 
Dia 18 sábado entrega dos kits. 

Horário: 18:00 horas 

Local: praça nossa senhora das vitórias 
 

 
Dia 19 domingo 

Largada promocional. 

Horário: as 8:00 horas 

Local: praça nossa senhora das vitórias 



3. Das inscrições vão estar disponíveis: 

A partir do dia 02/08/2021 1"lote que vai até o dia 02/09/2021 
 
 

 
Categorias: 

Valor: R$ 100,00 reais 
 

 
4" Do aspecto econômico, cultural e social do evento. 

Um evento a ser realizado, busca não somente a realização de atividade recreativa, 

direito de todo cidadão, como também a geração de renda e concentração de serviços 

locais, pois estão envolvidos diretamente ou indiretamente vários segmentos da 

comunidade, como Restaurantes, hotéis, postos de combustíveis, lojas e oficinas do 

segmento de bike, mão de obra (segurança, trabalhadores de limpeza, e outros) 

empresários, pequenos empreendedores, prestadores de serviços e outros. 

 

 
1/4 das categorias: 

Elite masculino: 19 Anos até 29 anos ou critério técnico. 

Elite Femina: 19 Anos até 29 anos ou critério técnico. 

Master A1: 30 a 34 Anos. 

Master A2: 35 a 39 Anos. 

Master B1: 40 A 44 Anos 

Master B2: 45 a 49 Anos 

Master C: 50 Anos + 

Juvenil: de 14 a 18 Anos. 

Turismo masculino: de 18 a 60 Anos. 

Turismo feminina: de 18 a 60 Anos.  

 

Obs.: aos atletas menores de 18 anos só serão permitidas a participação no evento 

mediante a assinatura do termo de responsabilidade que estará disponível no site de 

inscrições, lembrando que só vai ser entregue o kit mediante o termo com assinatura do 

responsável. 



Das premiações: 

Serão premiados do 1° ao 5° de cada categoria, irão receber uma premiação em 

dinheiro e troféu. 

 

Brindes para categorias turismo. 

 
Realização OBT Oeiras 

_bike_tem 
 

 
Supervisão: Federação Piauiense de Ciclismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA: 

Kennedy (89) 98821-3492 | Ionete (89) 98816-5721 
 

 


