REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA
1. DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1. O IMPERADOR RACE 2022 é uma competição ciclística modalidade XCM – válida pela
segunda etapa da COPA PIAUI NORTE DE MTB e acontecerá nos dias 21 e 22 DE MAIO DE
2022, na cidade de Pedro II – PI.
1.2. O IMPERADOR RACE 2022 está classificado como uma prova de – XCM e contará com
percurso aproximado a 80 km no percurso completo e 40 km no percurso reduzido.
1.2.1- O organização dispõe o direito de modificar qualquer umas das distancias
estabelecidas, cabendo a esta informar até o dia do fechamento das inscrições a definição
de todos os parâmetros relacionados a tamanho dos percursos.
2. DAS CATEGORIAS
- AS CATEGORIAS ESTÃO ASSIM DISTRIBUÍDAS:
CATEGORIAS RANQUEADAS
OFICIAIS

ELITE MASCULINO
ELITE FEMININO
JUVENIL
JUNIOR
MASTER FEMININO A
MASTER FEMININO B
MASTER FEMININO C
SUB 30
MASTER A1
MASTER A2
MASTER B1
MASTER B2
MASTER C1
MASTER C2
MASTER D
OPEN A MASC.
OPEN B MASC.
OPEN A FEMININO
OPEN B FEMININO
DUPLA MASC.
DUPLA MISTA
PNE
PESADÃO

NECESSIDADE DE FILIAÇÃO FCP/CBC

19 A 22 ANOS OU CRITÉRIO TÉC. PESSOAL
ATÉ 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉC. PESSOAL
ATE 16 ANOS
17 - 18 ANOS
De 30 a 39 ANOS
De 40 – 49 anos
=>50 anos
23 a 29 anos
30 a 34 anos
35-39 anos
40-44 anos
45-49 anos
50 – 54 anos
55 – 59 anos
=>60 ANOS
18 até 29 ANOS
30 ANOS OU +
18 até 29 ANOS
30 ANOS OU +
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
RECOMENDA-SE (OPCIONAL)
RECOMENDA-SE (OPCIONAL)
RECOMENDA-SE (OPCIONAL)
RECOMENDA-SE (OPCIONAL)
RECOMENDA-SE (OPCIONAL)
RECOMENDA-SE (OPCIONAL)
RECOMENDA-SE (OPCIONAL)
RECOMENDA-SE (OPCIONAL)

2.1- Todas as categorias com EXCESSÃO das categorias OPEN´S, DUPLAS, PNE, PESADÃO
obrigatoriamente exigirá registo de filiação do competidor na federação de ciclismo estadual e junto
a CBC. Caso se identifique a não efetivação por parte do atleta o mesmo será rebaixado para as
categorias não oficiais.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1- PERÍODOS E VALORES
3.1.1-

INICIARÃO

no

dia

08

de

de

Março

DE

2022

pelo

site

www.agendaoffroad.com.br e ENCERRARÃO em 18 de Maio de 2022.
3.1.3- As inscrições serão feitas em Lotes assim divididos:
- 1º lote: de 08 a 31 de MARÇO de 2022, LOTE PROMOCIONAL no valor de R$
100,00 (CEM REAIS);
- 2º lote: de 01 a 30 de Abril de 2022 no valor de R$ 120,00(cento e vinte reais);
- 3º lote: 01 a 18 de Maio de 2022 no valor de R$ 130,00(cento e trinta reais)

3.2- Os competidores deverão informar no ato da inscrição todas as informações necessárias,
inclusive a equipe a qual pertencem sob o risco de não terem seus pontos lançados para a equipe
no momento da divulgação dos resultados; caso o competidor não pertença a uma equipe Filiada
à Federação Piauiense de Ciclismo deverá inscrever-se considerando-se Sem Equipe.
3.3- O participante no ato da inscrição reconhece e assume cumprir todas as determinações atuais
e as regulamentações dos órgãos de saúde vigente à época da realização do evento, inclusive
reconhecendo a possibilidade de transferência de datas ainda no ano de 2022 ou total
transferência para o ano de 2023.
3.4- No ato da inscrição o participante assume os riscos da necessidade de apresentar laudos
médicos ou laboratoriais que indiquem a sua capacidade comprovada e efetiva de participação
diante dos protocolos de saúde exigidos à época, assumindo assim os custos de tais meios para
sua posterior liberação ao evento.
3.5- O participante no ato da inscrição concorda que após apresentar os laudos técnicos ou
laboratoriais exigidos no item 3.4 e estes confirmarem sua incapacidade de participação, poderá
sua inscrição ser automaticamente transferida para a edição seguinte do IMPERADOR RACE.
3.6- Os atletas da categoria juvenil deverão no ato do recebimento do kit apresentar declaração
assinada por pais ou responsável legal, autorizando sua participação na prova.
4. DO CONGRESSO TÉCNICO E ENTREGA DE KITS
4.1- A organização da prova realizará PRESENCIAL e VIRTUALMENTE, através das redes
sociais do evento o CONGRESSO TÉCNICO no sábado (21 de Maio) as 19 h, em plataforma
informada nos canais de comunicação da prova, neste serão repassadas todas as informações
sobre a prova, como horário de largada, percursos, ZAT´s, premiação, recursos e outros assuntos
relacionados a dinâmica da prova.
4.2- A ENTREGA DOS KIT´S E VISTORIA será feito EM LOCAL A DEFINIR e informado nas
redes de comunicação da prova das 14:00 as 19:00 h do sábado(21 de Maio), respeitando todos
os protocolos aplicados a época pelos órgãos de saúde responsáveis, sendo exigidos o uso de
todas as precauções necessárias, havendo necessidade de divisão de horário de entrega por
categoria a organização disponibilizará planilha com estes horários e um exclusivo aos
retardatários.
4.2.1- A ENTREGA DO KIT ATLETA, só será feita APÓS VISTORIA da bike, sendo
necessária está dentro da arena em local determinado pela secretaria de prova.
4.2-2- Será registrada a Marca e modelo da Bike no momento da vistoria para fins de
informação na ficha do competidor, sendo que esta mesma bike deverá ser utilizada na
largada e chegada do competidor, se por um motivo qualquer ocorrer troca da bike antes
da largada, obriga-se o competidor a informar a organização da prova para que seja feita
o novo registro da bike utilizada na prova.
4.2.3- NÃO SERÃO ENTREGUES KIT ATLETA A TERCEIROS, somente o competidor
inscrito poderá receber seu kit, após vistoria e assinar a lista de recebimento(súmula).
4.3- A entrega dos KIT´S E VISTORIA também poderão ocorrer no dia da prova (22 de maio) no
horário de 05:15 as 6:15, OBEDECENDO OS MESMOS CRITÉRIOS; logo depois acontecendo o
alinhamento para a largada da prova EM HORARIO DEFINIDO NO SÁBADO PELO DIRETOR DE
PROVA.
4.4- Para Receber o kit e confirmação da Inscrição o atleta deverá entregar 01Kg de alimento
não perecível que serão destinados ao CRAS e |APAE de Pedro II.
4.5- A organização poderá conceder o espaço da arena do evento para algum apoiador fornecer
os produtos dos kits, sendo isso informado com antecedência aos competidores.

4.6- A entrega de kits dependendo das determinações dos órgãos de saúde só ocorrerão depois
da entrega de laudos necessários, observando as exigências da época que serão também
publicadas nos canais de comunicações do evento.
PROGRAMAÇÃO:
SÁBADO 21 de Maio:
14:00- ABERTURA DA SECRETARIA
14:00- 18:00 - VISTORIA
15:30- 18:30 ENTREGA DE KITS
18:30- FECHAMENTO DA SECRETARIA
DE PROVA
LOCAL A DEFINIR
19:00- CONGRESSO TECNICO
(PRESENCIAL/VIRTUAL)

DOMINGO 22 de Maio:
5:00: ABERTURA DA SECRETARIA
5:15: INICIO DA ENTREGA DOS KITS E
VISTORIA RESTARDATÁRIOS
6:15 - FECHAMENTO DA SECRETÁRIA
6:50 - ALINHAMENTO
7:00- LARGADA (categorias oficiais)
7:20 – LARGADA (demais categorias)
13:30- FIM DO TEMPO DE PROVA
14:00- ENTREGA DA PREMIAÇÃO
LOCAL A DEFINIR

4.7- A programação deve ser considerada como prévia, sendo mantida ou alterada de acordo
com as determinações do Colégio de Comissários.
5. DA HIDRATAÇÃO E OUTROS:
5.1. PONTOS DE ÁGUA NO PERCURSO obedecendo os critérios regulares de quilometragem de
distancias segundo regulamento da COPA e FCP/CBC.
5.1.1- NÃO SERÃO ENTREGUES água nas mãos de competidores, o mesmo deverá
parar e pegar sua água em térmicas de responsabilidade da organização.
5.1.2- NÃO PODERÃO ESTÁ PRESENTES NOS PONTOS DE ÁGUA, membros da
equipe de apoio dos competidores ou outra pessoa, que não esteja identificada pela
organização do evento.
5.1.3- NOS PONTOS DE ZAT não será fornecida água pela organização da prova, ficando
sob responsabilidade das equipes.
5.1.4- Será limitado o número de pessoas na equipe de ZAT ao número máximo de 04
pessoas por equipe. Estas poderão solicitar previamente credenciais para equipes de
apoio nas áreas de ZAT, com prazo até as 23:59 hs da quarta feira que antecede a prova
para efeitos de seguro dos apoios.
5.1.5- COMPETIDORES ÚNICOS SEM EQUIPE, deverão seguir os mesmos critérios do
item 5.1.4, limitando ao número de 02 pessoas no apoio.
5.2.6- Equipes poderão ser auxiliadas por outras esquipes nas áreas de ZAT, desde que
este apoio esteja credenciado e identificado.
6. PERCURSO DAS CATEGORIAS:
- (PERCURSO COMPLETO)
Elite Masculino e feminino;
Masters masculino e feminino.

(PERCURSO REDUZIDO)
- JUVENIL;
- JUNIOR;
- DUPLA MISTA
- DUPLA MASCULINA
- PNE
- OPEN FEMIN. A E B
- OPEN MASC. A E B

7. SINALIZAÇÃO
7.1- O IMPERADOR RACE 2022 utilizará a marcação oficial da UCI/CBC. Placas com painel
amarelo com 1 seta de indicação (20cm X 40cm), ALTERANDO a cor para PRETO;

7.2 – Todas as outras sinalizações indicando distancia para linha de chegada, pontos de água,
ZAT, quilometragem percorrida e restante deverá estar distribuída dentro do percurso obedecendo
o regulamento da Copa Norte e FCP.
8. DA LARGADA:
8.1- O alinhamento se dará de forma organizada por categorias, a largada poderá ser de forma
promocional e logo depois sendo dada a largada oficial EM LOCAL DETERMINADO NO
BRIEFING.
8.2- As categorias OPEN terão largada após o início da prova para as categorias oficiais da copa.
8.3. Haverá moto batedor sempre à frente do primeiro pelotão ou fulga, não podendo em hipótese
alguma o atleta pegar vácuo de moto ou carro;
9. DA SEGURANÇA AO COMPETIDOR:
9.1- TODOS OS COMPETIDORES ESTÃO ACOBERTO POR SEGURO POR EMPRESA
CONTRADA PELA ORGANIZAÇÃO.
9.2- Será disponibilizada ambulância e socorrista durante todo o percurso de acordo com
determinações do regulamento da Copa Norte e FCP.
9.3- Será disponibilizado carro de apoio para resgate de competidores e equipamentos.
10.

DA APURAÇÃO:

10.1. A apuração da prova será feita através de chip por empresa contratada.

11.

PREMIAÇÃO:

11.1. TROFEUS, aos 5 primeiros que forem para pódio ao final da prova.
11.2. Todos atletas que concluírem a prova receberão uma medalha de “finisher”.
11.3- Inicio da premiação se dará após esgotado o prazo de carência para recurso após divulgado o
resultado pela apuração.
11.4- Poderá a organização estipular horários diferenciados para premiação evitando a aglomeração
durante a cerimônia.
12.

RESULTADO DA PROVA E RECURSO:

12.1 - Tao logo a equipe da cronometragem apure os pódios de cada categoria, os mesmos serão
anunciados para avaliação dos atletas interessados, recursos serão aceitos durante a prova ou até
20 minutos após o resultado oficial, cobrados o valor fixo de R$ 100,00(cem reais), julgado favorável
a parte interessada, o mesmo valor será devolvido. Passado esse prazo, o mesmo será homologado
pela organização.
13.

RESPONSABILIDADES

13.1. Os atletas são responsáveis por 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.

13.2. A organização do IMPERADOR RACE 2022 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.

13.3. A organização disponibilizara área para equipes montarem suas tendas próximo ao evento.
14.

CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos neste regulamento serão julgados pelo colegiado de comissário da prova
OBEDECENDO ao regulamento geral da COPA PIAUÍ NORTE, FCP/ CBC e determinações UCI.

14.2- Os comissários de prova poderão incluir até a hora da largada determinações sobre o
regulamento, como equipamento, vestimenta, e horários de qualquer uma das fases da competição.

14.3- Os comissários e organização poderão mudar qualquer trajeto na véspera da prova, mesmo
depois de divulgado o percurso por questões naturais e que envolvam a segurança e bom andamento
da prova.

14.4- Os comissários de prova poderão mudar a ordem programada de largada, sendo esta
previamente anunciada aos competidores.
FICA NOMEADO DIRETOR DE PROVA: CÌCERO DARLLYSON ANDRADE CARVALHO
Ao realizar a inscrição o competidor declara está ciente das cláusulas deste regulamento
assim como o regulamento geral da COPA PIAUI NORTE, CONCORDANDO com todas as
determinações aqui informadas.

