REGULAMENTO DA COPA KALANGAS OUTDOOR
Este regulamento define as regras, portanto é fundamental o competidor ter conhecimento
do seu conteúdo.

Obrigatória apresentação da carteira de vacinação COVID-19 com 2 doses ou exame PCR feito 48
horas antes e uso obrigatório de máscaras no local da prova.

AS ETAPAS DOS DIAS 19/06/2022 e 04/09/2022, VALEM PONTUAÇÃO PARA O RANKING
PAULISTA DE MARATONA XCM.
27/02/2022 – 1ª Etapa Torrinha-SP
10/04/2022 – 2ª Etapa Mogi-Guaçu-SP
12/06/2022 – 3ª Etapa Águas de São Pedro-SP
11/09/2022 – 4ª Etapa São Pedro-SP

1- Inscrição:
 As inscrições devem ser feitas pelo site: www.kalangasbikers.com.br até a sexta-feira que antecede
o evento e até às 17h00.
 As alterações como inscrição feita na modalidade errada (PRO, SPORT), devem ser comunicadas
por e-mail kalangasmtb@gmail.com ou whatsapp (19) 9 9820 4686, até 3 dias que antecede a prova,
para que possa ser feita a correção!
 Será disponibilizado um formulário na página da prova para as equipes fazerem seu cadastro.
 Descontos para equipe:
Equipes desconto no valor total das inscrições (entrar em contato) (Obs: O pagamento das inscrições
de equipe, devem ser feitos em um único pagamento: via pix ou depósito).

- NÃO FAZEMOS INSCRIÇÃO NO DIA DA PROVA.
- NÃO HAVERÁ MUDANÇA DE CATEGORIA E CORREÇÕES NO DIA DO EVENTO, TUDO DEVE
SER COMUNICADO POR E-MAIL (kalangasmtb@gmail.com) ATÉ À SEXTA FEIRA QUE ANTECE O
EVENTO, ATÉ AS 18:00 HORAS.
-PAGAMENTOS FEITOS NA RETIRADA DA PLACA NO DIA DA PROVA, TERÁ ACRÉSCIMO DE
R$ 20,00 PARA TODAS AS CATEGORIAS.

2- Formação de equipes e regras:

Formação: Equipes podem ser formadas com número mínimo de 5 a 10 competidores.
Caso a equipe tenha mais participantes, pode usar o mesmo nome, porém deverá ser dividida em equipe
1 e equipe 2 (exemplo: Equipe Team A – Equipe Team B).

Pontuação da Equipe: Pontuação da equipe se dará através da soma de pontos dos seus participantes
nas etapas e ao final das 4 etapas será premiado as 10 equipes mais pontuadas no Campeonato.
OBS: Todas equipes devem mandar a lista com os nomes antes da realização da prova (prazo máximo
de 3 dias que antecede a prova), após este prazo não poderá efetuar mudança de nomes da lista da
equipe, ficará valendo a lista da prova anterior.

Troca de categoria, competidor e inclusão durante o Campeonato:
 Trocas de categoria: serão permitidas durante o Campeonato, porém o competidor perderá sua
pontuação obtida anteriormente no campeonato;
 Adição de mais competidores: será permitido para as equipes que não atingirem o número máximo
de 10 competidores;
 Troca de competidor nas equipes: será permitido com uma regra, equipes devem manda a lista com
os nomes antes da realização da prova(prazo máximo de 3 dias que antecede a prova) após este prazo
não poderá efetuar mudança de nomes da lista da equipe, fica valendo a lista da prova anterior

Premiações para equipes:
As 10 equipes mais pontuadas serão premiadas ao final do Campeonato, com troféu de equipe.
Premiação em dinheiro equipes: Serão premiadas as 3 equipes mais pontuadas ao final das 4 etapas,
com valores em dinheiro:
1º lugar R$2.000,00

2º lugar R$1.000,00

3º lugar R$500,00

2- A Prova:
 A largada de todas das etapas maratona serão às 08h30min, sempre largando primeiro as categorias
PRÓ e logo em seguida as categorias SPORT (O tempo de largada entre a PRÓ e a SPORT pode
variar de 2 a 15 minutos, ou largadas juntas se necessário dependendo do circuito).
 A entrega dos Kits e Inscrições no local tem início às 7h00 e se encerram 15 minutos antes da
largada.
 O atleta receberá um numeral, que deverá ser usado na frente de sua bicicleta durante as provas,
em caso de perda da placa, o atleta deverá providenciar outra com a organização da prova,
pagando uma taxa de R$ 50,00. Pois sem a placa numérica não poderá competir.
 O atleta que não devolver a placa, será cobrada uma taxa no valor de R$50,00, portanto, ao finalizar
a prova deve parar na retirada das placas, para que a mesma seja recolhida. Caso não complete
a prova, também ir até o local do evento e devolver a placa.

3- Trajeto e percurso:

 Os percursos serão totalmente demarcados com marcação no chão (cal), fitas e placas de
indicação e não são fechados para o trânsito local, devendo o competidor tomar as precauções
necessárias. Uma moto batedora acompanhará o líder geral da prova, indicando o caminho correto
quando necessário. Uma ambulância com socorrista e um carro apoio acompanhará os
participantes da prova.
 O percurso será misto feito por trilhas, ruas, estradas de terra ou asfalto, com obstáculos naturais
como subidas, descidas e outros que o atleta deverá superá-los sem o apoio externo, lembrando
que o esporte de Mountain Bike é Radical e o atleta está sujeito a risco de morte.
 É responsabilidade do participante, seguir o trajeto correto no qual ele se inscreveu, o trajeto estará
disponível no site www.kalangasbikers.com.br, qualquer mudança do trajeto será divulgada antes
da largada.
 Em cada etapa haverá um tempo máximo para percorrer o circuito, que será de 3 horas após a
largada, depois deste tempo serão encerrados os trabalhos de cronometragem. Início da premiação
se dará a partir das 11h30min.

CATEGORIAS PRÓ (NIVEL AVANÇADO)
Categorias
01- ELITE MASCULINO

Idade
18 até 49 anos

02-SUB 23 PRÓ

17 até 22 anos

03-SUB 30 PRÓ

23 até 29 anos

04-MASTER A1 PRÓ

30 até 34 anos

05-MASTER A2 PRÓ

35 até 39 anos

06-MASTER B1 PRÓ
07-MASTER B2 PRÓ

40 até 44 anos
45 até 49 anos

08-MASTER C1 PRÓ

50 até 54 anos

09- MASTER C2 PRÓ

55 até 59 anos

CATEGORIAS SPORT (NIVEL INTERMEDIÁRIO)
Categorias

Idade

01- E BIKE SPORT
02- INFANTO JUVENIL SPORT

16 até 59 anos
26 até 59 anos

03 - JUNIOR MASCULINO SPORT

15 até 17 anos

04 - CADETE SPORT

18 até 22 anos

05 - EXPERT SPORT

23 até 29 anos

06 – SUB 35 SPORT

30 até 34 anos

07 – SUB 40 SPORT
08 – SUB 45 SPORT

35 até 39 anos
40 até 44 anos

09 – SUB 50 SPORT

45 até 49 anos

10 – SUB 55 SPORT

50 até 54 anos

11 – SUB 60 SPORT

55 até 59 anos

12 - PCD SPORT

16 até 59 anos

13 - OVER 60 SPORT

60 até 79 anos

14 – DUPLA MASCULINA SPORT

16 até 59 anos

14 - DUPLA MISTA SPORT

15 até 59 anos

CATEGORIAS FEMININO (TRAJETO SPORT)
Categorias

Idade

01 – FEMININO A1

15 até 22 anos

02 – FEMININO A2

15 até 18 anos

03 – FEMININO MASTER A

19 até 29 anos

04 – FEMININO MASTER B

30 até 59 anos

4- Como efetuar sua inscrição na Categoria Dupla Mista ou Dupla Masculina:

Obs: Caso não apareça a opção para segundo nome entrar em contato pelo Whatsapp 19 9 9820 4686 e
informar o nome da dupla.
Troca de competidores nas categorias Duplas Masculinas e Duplas Mistas durante a Copa Mtb
Kalangas Outdoor poderá ser feita, sem perda de pontos, porém, deverá manter um dos integrantes da
1ª formação da Dupla Masculina ou Dupla Mista.
A idade dos atletas participantes será com base em 31 de dezembro 2022.

5- Pontuação e Resultados Copa Kalangas Outdoor:
 Pontuação do atleta será computada do 1º até o 10º lugar em cada categoria, os pontos serão
somados a cada etapa.
 No final ganha a copa as 3 maiores pontuações somadas de cada categoria.
Pontuação Categorias Pró:
1º lugar 20 pontos
2º lugar 17 pontos
3º lugar 15 pontos
4º lugar 14 pontos
5º lugar 13 pontos
6º lugar 12 pontos
7º lugar 11 pontos
8º lugar 09 pontos
9º lugar 07 pontos
10º lugar 05 pontos
Pontuação Categorias Sport:
1º lugar 15 pontos
2º lugar 13 pontos
3º lugar 10 pontos

4º lugar 8 pontos
5º lugar 6 pontos
6º lugar 5 pontos
7º lugar 4 pontos
8º lugar 3 pontos
9º lugar 2 pontos
10º lugar 1 ponto
Obs: Em caso de empate na final, o resultado da última etapa que servirá como critério de desempate.
Os resultados da soma de pontos dos colocados de cada categoria, serão divulgados até 7 dias após a
prova, e o resultado estará no site oficial da prova www.kalangasbikers.com.br.

6- Mudança de Categoria:

Obs: Quanto á mudança de categoria: o atleta poderá trocar de categoria, mas perderá os pontos
obtidos nas etapas anteriores (começará uma nova pontuação na sua nova categoria).

9- Premiação individual por categoria
 Troféus do 1º ao 5º lugar para todas as categorias por etapa.
 Medalha finisher (participação) para todos os atletas.
11- Penalização com desclassificação:
 O atleta que não estiver presente na etapa final, perderá 20 pontos da pontuação do Ranking.
 Enviar dados incorretos no preenchimento da inscrição.
 Completar a ficha de inscrição com informações falsas.
 Inscrever-se na categoria não correspondente.
 Não usar capacete durante a prova.
 Completar a prova sem o número de identificação (salvo por queda).
 Realizar manobras ou atitudes desleais contra outros ciclistas.
 Ser acompanhado por equipe de apoio ao longo do percurso da prova.
 Cortar caminho ou não passar por caminho demarcado.
 Pegar carona durante a prova.
 Tumultuar o trabalho da organização antes, durante ou após a prova e na apuração dos resultados.
 Sujar as trilhas e percursos e áreas de concentração.

 Desrespeitar qualquer membro da organização.
 Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da prova.
12- Apoio:
 No decorrer do percurso haverá staffs, cuja função é orientar os participantes quanto ao percurso,
oferecer apoio quando necessário (se possível), e fiscalizar a passagem dos participantes.
 Haverá ponto(s) de abastecimento de água no percurso.
 Haverá socorro médico durante e no final da prova para os competidores.
 O atleta tem direito de garantir “Seus Direitos”, entrando com recurso por escrito e taxa de R$ 100,00.
Caso o julgamento favorável a taxa será devolvida.
 O atleta não presente ao pódio perderá o direito à premiação.
 Não devolvemos valores (inscrição) em nenhum caso, em caso de doença ou enfermidade trazer
atestado médico. O atleta poderá trocar sua inscrição com outro atleta (competidor) ou usar no
próximo evento.
 Todos os atletas (competidores) inscritos (em cada prova) tem direto a SEGURO DE VIDA da Porto
Seguro, nas provas realizadas pelo kalangas Bikers eventos, desde que faça a inscrição até na sexta
feira as 12:00hr (meio dia) antes do evento e informado o CPF corretamente para cadastro na
seguradora, caso não tenha o CPF, deverá cadastrar o CPF do responsável legal do mesmo, seguro
este já incluso no valor da inscrição, cobertura em caso de invalides ou morte).
 Caso dos atletas menores de idade, o responsável de maior idade, tem que assinar o termo de
responsabilidade, pois sem ele não poderá competir.

13- Termo de Responsabilidade:

O competidor inscrito se responsabiliza que é de livre e espontânea vontade e está de acordo e ciente
que o ciclismo de montanha é um esporte de risco. Atesta que está clinicamente em condições de saúde,
devidamente treinado. Assume todos os riscos em correr as provas realizadas pelo Kalangas Bikers
Eventos, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, efeitos do clima, incluindo alto
calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego. Tendo em lista à renúncia de direitos e conhecendo
todos estes fatos já citados, aceita a inscrição e isenta os organizadores, todos seus patrocinadores,
apoiadores, seus representantes ou sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades por
qualquer fato que coloque fora da participação das provas realizadas por Kalangas Bikers Eventos.
Concede permissão à Kalangas Bikers Eventos, para que utilize fotos, filmes, gravações, etc, para
divulgação onde mostre a participação do competidor no evento sem custo financeiro para o Kalangas Tlc
Eventos.

