
 

 

TRILHAS DO DELTA 2021 

 

REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA 

 

1.  RECOMEDAÇÕES PARA TODOS NA ARENA DO EVENTO  

1.1. Medidas de prevenção, higiene, limpeza e desinfecção de todos os envolvidos na arena do evento.  

1.2. Fica terminantemente proibido a presença de público, não leve sua família. 

1.3. Será disponibilizado álcool gel na arena do evento. 

1.4. Uso de máscaras por todas as pessoas envolvidas no evento, por todo o período, exceto aos atletas durante a disputa, 

que deverão recolocá-las logo após a linha de chegada.  

1.5. Não compartilhar garrafas, objetos pessoais, objetos de segurança e alimentação. 

1.6. Inscrições do evento serão apenas on-line, antecipadamente, para que não haja aglomerações. 

1.7. Entrega de kits, em horários separados para cada categoria, para facilitar e agilizar a entrega dos mesmos, LOCAL A 

SER DEFINIDO. 

1.8. Congresso Técnico on-line, quando necessário e possível, disponibilizando todas as informações do evento via 

internet, via documento impresso publicado nos locais de circulação, via whatsapp, entre outros. 

1.9. A premiação será feita após formação do pódio de cada categoria.  

1.10. Para os atletas menores de idade, será permitido apenas um acompanhante, quando necessário.  

1.11. Durante o aquecimento, os atletas devem fazê-lo em local arejado e mantendo a distância estabelecida.  

1.12. Será Reforçado continuamente via sistema de som, a obrigatoriedade do distanciamento social. 

1.13. Será aferido a temperatura dos atletas no tenda de assinatura de sumula de largada 

1.14. Atletas que descumprirem o regulamento e protocolo serão imediatamente desclassificados do evento pelo 

COMISSARIO da FCP ou pelos próprios organizadores. 

1.15. A Policia Militar ou Guarda Municipal ou demais órgãos de segurança pública será acionado para civis que 

estejam no local sem a utilização adequada da mascara. 

 

 

2. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

2.1. TRILHAS DO DELTA 2021 é uma competição ciclística modalidade XCP- que segue as normas da FCP/CBC/UCI e 

faz parte da COPA PIAUI NORTE DE MTB e acontecerá nos dias 04 e 05 de dezembro de 2021 na cidade de 

CAJUEIRO DA PRAIA PI / localidade Barra Grande. 

 

2.2. TRILHAS DO DELTA está classificado como uma prova de – XCP e contará com aproximadamente 30 km por volta. 

Sendo 2 voltas para as categorias oficias e categorias de acesso (OPEN) e 1 volta para a categoria infanto- juvenil, 

junior e passeio. Prova homologada pela Federação Piauiense de Ciclismo – FCP. Consulte regulamento oficial do 

Campeonato Piauiense de MTB no site oficial da Federação Piauiense de Ciclismo – FCP e reglamento da COPA 

PIAUI NORTE DE MTB: 



 

 

2.3. As Inscrições se iniciarão no dia 25 de outubro de 2021, pelo site citado acima, com valor a partir de R$ 

80,00(OITENTA REAIS) para TODAS as categorias, EXCETO CATEGORIA PASSEIO, seguindo lotes com 

acréscimos de R$ 20,00 reais, sendo o segundo lote do dia 01 a 14 de NOVEMBRO de 2021 as 23:59 hs. E o terceiro 

lote valendo do dia 15 ao dia 29 de NOVEMBRO as 23:59 hs. CATEGORIA PASSEIO TERÁ VALOR FIXO DE 

50,00 (CINQUENTA REAIS) do inicio das inscrições, 25 de outubro, até a data de 29 de NOVEMBRO. 

CATEGORIAS OFICIAIS 

Valor por atleta: R$ 80,00 (oitenta reais)   

Valor por atleta com kit: R$ 130,00 (cem e trinta reias), apartir do dia 25 de outubro  ate o dia 29 de novembro, acrescido 

de R$20,00 (dez reais) a cada lote,(Camisa promocional e sacola esportiva) 

CATEGORIAS NÃO OFICIAIS 

Valor por atleta: R$ 80,00 (sessenta reais)  

Valor por atleta com kit: R$ 130,00 (cem e trinta reias), apartir do dia 01 de agosto ate o dia 22 de novembro, acrescido de 

R$20,00 (dez reais) a cada lote,(Camisa promocional e sacola esportiva) 

PASSEIO  

Valor por atleta: R$ 50,00 (cinquenta reais) 

Valor por atleta com kit: R$ 100,00 (cem reias), apartir do dia 01 de agosto ate o dia 22 de novembro, acrescido de 

R$20,00 (dez reais) a cada lote,(Camisa promocional e sacola esportiva) 

 

2.4.  CATEGORIAS 

 

OFICIAIS - PRO 

ELITE MASCULINO 19 a 22 anos OU CRITÉRIO TÉCNICO PESSOAL 

ELITE FEMININO ATÉ 29 anos OU CRITÉRIO TÉCNICO PESSOAL 

JUVENIL ATE 16 anos 

JUNIOR 17 a 18 anos 

MASTER FEM A De 30 a 39 ANOS 

MASTER FEM B =>40 ANOS 

MASTER FEM C 50 ANOS ACIMA 

SUB 30 23 a 29 anos 

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 C1 50 a 54 anos 

MASTER C2 55 a 59 anos 

MASTER D => 60 anos 

NÃO OFICIAIS ( RANQUEADAS NA COPA) - SPORT 

OPEN A MASC.  18 a 29 anos 

OPEN A FEM. 16 a 29 anos 

OPEN B MASC.  30 anos OU + 

OPEN B FEM.  30 anos OU + 

CATEGORIAS LIVRES ( NÃO RANQUEADAS) 

DUPLAS MISTAS LIVRE 

DUPLAS MASCULINAS LIVRE 

PNE LIVRE 

PESADÃO LIVRE 



 

CATEGORIA MODALIDADE PASSEIO (SEM PÓDIO. MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO, BATEDOR) PERCURSO MÁXIMO 
20 KM  

PASSEIO LIVRE 

 

3. A entrega do kit será feito em um local aberto e ventilado, seguindo os protocolos sanitarios vigentes. O congresso 

técnico sera realizado ON-LINE, as 19:00 do dia 04 DE DEZEMBRO de 2021, pela pagina do instagram da prova 

@TRILHADODELTA, o briefing para comentários sobre a prova, suas características principais, pontos de água, 

ZAT dentre outras informações importantes sobre a prova. O kit também poderá ser recebido no dia da prova, desde 

que o atleta entre em contato com a organização da prova, (05/12) no horário de 05:30 as 6:30, com logo depois 

acontecendo o alinhamento para a largada da prova EM HORARIO DEFINIDO NO SÁBADO PELO DIRETOR 

DE PROVA. 

4. PROGRAMAÇÃO 

4.1. DIA 04 DE DEZEMBRO 

Congresso tecnico virtual – instagram @giro.proteam  as 20:00hs 

Entrega de kits e vistoria – 15:00hs as 18:30hs 

4.2. DIA 05 DE DEZEMBRO 

5:00hs  ABERTURA DA ARENA DE PROVA 

5:30hs INICIO DE ENTREGA DE KITS E VISTORIA  

6:40hs ENCERRAMENTO DA ENTREGA DE KITS 

7:00HS ALINHAMENTO  

7:20 HS LARGADA OFICIAL 

13:00 hs ENTREGA DE PREMIAÇÃO  

 

 

1.6. O alinhamento se dará de forma organizada por categorias tendo alinhamento por categorias e largada promocional, 

ate o acesso à trilha onde serão realinhados todas as categorias, largando com a diferença de 30 segundos, seguindo 

orientação do DIRETOR DE PROVA, avaliando a segurança dos atletas.  

 

1.7. Haverá moto batedor sempre à frente do primeiro pelotão ou fulga, não podendo em hipótese alguma o atleta pegar 

vácuo de moto ou carro; 

 

1.8. Pontos de agua. 

CATEGORIAS OPEN E PASSEIO 

Ponto para todas as categorias aos 20 km  

25 km (ZAT) 

 

CATEGORIAS PRO 

Ponto de agua para todas as categorias aos 20 km  

25 km (ZAT) 

 

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



 

5. ROTEIRO / CATEGORIAS 

-(PERCURSO COMPLETO 60 KM) 

- ELITE (MASCULINA E FEMININA); 

- SUB-30; 

- MASTER (A1, A2, B1, B2, C e D); 

MASTER FEMNINO(A,B,C) 

- DUPLAS MASCULINAS 

- OPEN MASC. A e B. 

- OPEN FEM. A e B 

 

(PERCURSO REDUZIDO 30 KM) 

- JUVENIL; 

- JUNIOR; 

- DUPLA MISTA  

- PASSEIO  

 

3- SINALIZAÇÃO 

A PROVA TRILHAS DO DELTA 2021 utilizara a marcação oficial da UCI/CBC adotada em provas oficiais. 

 

 

3.1. Só Poderão participar da prova nas categorias oficiais atletas da COPA PIAUI NORTE DE MTB, devidamente 

federados no ano de 2021. O mesmo não se aplica para aqueles que estão inscritos nas categorias não oficiais (OPEN 

E PASSEIO) e duplas. 

3.2. A categoria PASSEIO terá largada após o início da prova para as categorias oficiais FCP e DUPLAS. 

 

3.3- Esta de acordo e assinar o TERMO DE RESPONSABILIDADE (disponibilizado no site do evento). No caso de 

atleta menor de idade, o responsável legal tem que assinar os referidos documentos; 

3.3. O evento disponibilizará seguro de vida para todos os atletas inscritos e participando 

 

4. PREMIAÇÃO 

4.1. Dos Prêmios ( Troféus) 

4.1.1. Todos os atletas que concluírem a prova receberão uma medalha de “finisher” ,EXECETO os atletas que subirem no 

podio. 

4.1.2. Serão premiados os 05 (cinco) primeiros colocados de cada categoria com PÓDIO, EXCETO CATEGORIAS 

DE DUPLAS, que serão somente as 03 primeiras. 

 

4.2 – Inicio da premiação se dará depois de esgotado o prazo de carência para recurso depois de divulgado o resultado 

pela apuração. 

 

5. CASOS OMISSOS 

5.1. Os casos omissos neste regulamento serão julgados pelo colegiado de comissário da prova OBEDECENDO ao 

regulamento geral da COPA PIAUÍ NORTE e FPC. 



 

5.2- 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. 

 

5.3- 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. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. 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. 

6.2. A organização do TRILHAS DO DELTA 2021 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. 

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

6.4. Todos os participantes ao se inscreverem estão automaticamente concordando com todas as regras deste 

regulamento. Neste regulamento pode ocorrer alterações sem aviso prévio dos organizadores do evento, 

prevalecendo a cópia original a ser apresentada no dia do evento. 

 

 

7. RESULTADO DA PROVA E RECURSO: 

Tao logo a equipe da cronometragem apure o resultado final de cada categoria, os mesmos serão anunciados para 

avaliação dos atletas interessados, recursos serão aceitos durante a prova ou ate 15 minutos após o resultado oficial. 

Passado esse prazo, o mesmo será homologado pela organização. 

 

FICA NOMEADO DIRETOR DE PROVA: . MARCOS NECA 

Ao realizar a inscrição o competidor declara está ciente das clausulas deste regulamento assim como o 

regulamento geral da COPA PIAUI NORTE, CONCORDANDO com todas as determinações aqui informadas. 


