REGULAMENTO GERAL:
Artigo - 01 ao Artigo - 09:
Art. = Artig.
CAP. = Capítulg de cada artig.

Art. 01 - Inscrições: CAP. 01.01 ag CAP. 01.09.
CAP. 01.01 : As inscrições poderão ser feitas somente antecipadas no valor de:
R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) ON LINE pelo link:
CAP. 01.02 : Não poderão ser feitas inscrições no dia da prova em hipótese alguma por motvo de
que todos os atletas contarão com seguro de vida;
CAP. 01.03 : As inscrições só terão validade se estverem corretamente preenchidas e quitadas
(OBRIGATÓRIO);
OBS: Após a efetvação das inscrições, a organização do evento não reembolsará o valor da
inscrição aos partcipantes que desistrem de partcipar em hipótese alguma.
OBS¹:Somente para pedidos dentro do prazo de 7 dias após a compra online. (conforme Art. 49 do
Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90).
CAP. 01.04 : Trazer 01 Kg de ração (cães) faz parte da inscrição, ou será cobrado a taxa de:
R$ 5,00 (obrigatório para retrada do KIT);
OBS: LEMBRANDO QUE A AÇÃO SOCIAL É OBRIGATÓRIA! Esta é uma maneira simples e educada
de retribuir todo o esforço da população local em abrir as portas de sua cidade para que a prova se
realize com beleza e segurança.
CAP. 01.05 : É obrigatório para retrada do KIT a apresentação do comprovante de pagamento caso
seu pagamento não foi confrmado pelo site de inscrições (confra seu nome na listagem de
inscritos publicada na semana do evento);
CAP. 01.06 : Para menores de 18 anos apresentar a cópia do RG e CPF ou Habilitação do
responsável e a fcha de inscrição assinada pelo responsável para retrada do KIT;
CAP. 01.07 : CATEGORIA PNE - INSCRIÇÕES GRATUITAS (entrar em contato solicitando a inscrição
pelo email: socoproducoes@terra.com.br) + Doação de 01 kg de ração (cães) .
CAP. 01.08 : CATEGORIA KIDS - INSCRIÇÕES GRATUITAS NO DIA DO EVENTO após a largada dos
adultos. OBS: Doação de 01 kg de ração (cães)
CAP. 01.09: GANHADORES DA TEMPORADA 2017 : OS CAMPEÕES , VICE-CAMPEÕES E TERCEIRO
COLOCADOS DA COPA SÃO PAULO 2017 TERÃO OS BENEFÍCIOS ABAIXO DESCRITOS DESDE QUE SE
INSCREVAM NA CATEGORIA PRÓ, esta inscrição cortesia só terá validade desde que feita até 15
dias antes da etapa sgmente pgr email: sgcgprgducges@terra.cgm.br, não deixe para ultma
hora para poder contar com seu benefcio.
OBS: Para as categorias Feminina, Dupla Mista, Júnior e Sub-23, terão os benefcios na
categoria Spgrt. Para a categoria Dupla Mista, partcipante masculino se for correr solo tem que
ser na categoria PRÓ para ter seu benefcio.

Art. 02 - Premiação: Cap. 02.01 a Cap. 02.08

CAP. 02.01 : TROFÉU - Serão premiados a cada etapa os 5 primeiros colocados (as) de cada
categoria por Idade PRÓ E SPORT;

CAP. 02.02 : MEDALHA - Haverá medalha a cada etapa para os 10 primeiros colocados(as) na geral
da categoria PRÓ e SPORT Masculino e SPORT Feminina;
CAP. 02.03 : MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO - Para todos que partciparem. O atleta que por algum
motvo não completar a prova poderá receber sua medalha, pois ela é de partcipação, porém seu
nome não estará classifcado no resultado da prova.
CAP. 02.04 : MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO KIDS - Haverá medalha a cada etapa para todas as
crianças na Corrida KIDS;
CAP. 02.05 : BÔNUS - Haverá bônus em dinheiro para os 5 primeiros colocados na Geral Masculina
a cada etapa na categoria PRÓ.
OBS: Caso tenha alguma etapa no formato XCO, não hevará bônus em dinheiro já que as categorias
terão km diferenciada.
Não havera bônus em dinheiro para categoria SPORT.
1º Colocado R$ 300,00
2º Colocado R$ 200,00
3º Colocado R$ 150,00
4º Colocado R$ 100,00
5º Colocado R$ 80,00
CAP. 02.06 : BÔNUS - Haverá bônus em dinheiro para as 3 primeiras colocadas na geral Feminina a
cada etapa.
1ª Colocada R$ 200,00
2ª Colocada R$ 100,00
3ª Colocada R$ 80,00
CAP. 02.07 : PREMIAÇÃO FINAL DA COPA SÃO PAULO DE MTB 2018:
Serão premiados ao fnal da temporada 2018: CAMPEÃO, 2º COLOCADO E 3º COLOCADO, de todas
as categoria Pró e Sport.
CAP. 02.08 : SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO: A composição do pódio deve ser em posição de honra e
respeito aos demais atletas, público e organizadores do evento.
OBS: É proibida a utlização de cartazes, Banners e outros tpos de publicidades semelhantes e
avulsas, nem o uso de roupas casuais e chinelos, o atleta dever estar devidamente uniformizado,
bicicleta com exceção do campeão da categoria,é permitdo a presença de crianças no pódio
durante a foto ofcial, lembrando de respeitar seu companheiro e seu espaço no podio, lembre-se
deste momento único em sua vida, o quanto se dedica ao esporte para chegar neste resultado.

Art. 03 - Categorias (MUDANÇAS): Cap. 03.01 a Cap. 03.07
CAP. 03.01 : CATEGORIA PRÓ - SOLO POR IDADE.
Os competdores poderão optar por correr nas categorias por idade ou elite;

Elite Masculino
Sub - 30
Master - A
Master - B
Master - C
Master - D
Master - E
Veterano

Nasc. até 1995 ou critério técnico.
De 1989 a 1999
De 1984 a 1988
De 1979 a 1983
De 1974 a 1978
De 1969 a 1973
De 1964 a 1968
Nascido até 1963

CAP. 03.02 : CATEGORIA SPORT - SOLO POR IDADE.
Júnior
Sub - 23
Sub - 30
Master - A
Master - B
Master - C
Master - D
Master - E
Veterano
Feminina - A
Feminina - B
Feminina - C
PNE

De 2000 a 2004
De 1996 a 1999
De 1989 a 1995
De 1984 a 1988
De 1979 a 1983
De 1974 a 1978
De 1969 a 1973
De 1964 a 1968
Nascido até 1963
De 1994 a 2004
De 1983 a 1993
Nascida até 1982
De 1999 a 1963

CAP. 03.03 : CATEGORIA PNE - É destnada a portadores de necessidades especiais, atletas
portadores de atrofa / distrofa, paralisia, má formação ou ausencia dos membros inferiores ou
superiores. A organização poderá desqualifcar um atleta caso este não apresente as característcas
para a partcipação nesta categoria.
CAP. 03.04 : DUPLA MASCULINA E DUPLA MISTA - Para as categorias Duplas, é obrigatório os 2
competdores completarem a prova juntos, sendo permitdo o auxilio do parceiro (a);
OBS: Os partcipantes na categorias Dupla Masculina percorrerão o percurso da categoria PRÓ e
Dupla Mista percorrerão o percurso da categoria SPORT.
Dupla Masculina Nascido até 2004
Dupla Mista
Nascido até 2004
CAP. 03.05 : KIDS - Para as crianças partcipantes;
KIDS 01 Masc e Fem
KIDS 02 Masc e Fem
KIDS 03 Masc e Fem
KIDS 04 Masc e Fem
KIDS 05 Masc e Fem
KIDS 06 Masc e Fem

Nasc. 2013 - 05 ANOS
Nasc. 2012 - 06 ANOS
Nasc. 2011 - 07 ANOS
Nasc. 2010 - 08 ANOS
Nasc. 2009 - 09 ANOS
Nasc. 2008 - 10 ANOS

KIDS 07 Masc e Fem Nasc. 2007 - 11 ANOS
KIDS 08 Masc e Fem Nasc. 2006 - 12 ANOS
KIDS 09 Masc e Fem Nasc. 2005 - 13 ANOS
CAP. 03.06 : Caso o atleta queira mudar de categoria durante a Copa ele perderá toda a pontuação
já adquirida durante a Copa até o momento;
CAP. 03.07 : O atleta não poderá mudar de forma alguma de categoria na etapa no dia da prova,
fca sendo responsabilidade do atleta todas as informações passadas no que diz respeito a
categoria, bem como todas que se encontram na fcha de inscrição. Fique sempre atento!

Art. 04 - Classificação e Pontuação: Cap. 04.01 a Cap. 04.06
CAP. 04.01 : ETAPA - Será considerado vencedor da etapa o partcipante que fzer o percurso com
menor tempo, dentro de sua respectva categoria (categoria individual por idade adulto).
CAP. 04.02 : LIDER - Ao término de cada etapa, em caso de empate na pontuação será usado como
critério de desempate os seguintes termos;
CAP. 04.03 : Assiduidade do atleta, sendo assim aquele que tver o maior número de partcipação
na competção;
CAP. 04.04 : O atleta que chegar primeiro na últma etapa;
CAP. 04.05 : O atleta que mais vezes chegou na 1ª, 2ª colocação, e assim consequentemente.
CAP. 04.06 : Tabela de pontos de acordo com sua classifcação na prova, devendo obter a
pontuação todo partcipante que tenha completado a prova em seu tempo limite;

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10

30
25
21
19
17
15
14
13
12
11

11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Art. 05 - Segurança: Cap. 05.01 a Cap. 05.09
CAP. 05.01 : Será obrigatório o uso de capacete. (usem sempre os equipamentos de segurança
luvas, oculos, sapatlha, bermuda e camisa adequada, estes pequenos detalhes farão uma grande
diferença ao fnal de cada competção, e quando precisamos deles eles estão lá para proteger,
olhos, mãos e principalmente nossa cabeça);
CAP. 05.02 : Nossos eventos acontecem por vários tpos de terreno, estradas asfaltadas, estradas
de terra, trilhas, devendo prevalecer a lei de transito em vias publicas, estaremos sinalizando todo
percurso com placas indicatvas e CAL, mas lembre as estradas estão liberadas a todos;
CAP. 05.03 : A organização da prova poderá alterar o percurso da prova, até o horário de sua
largada, por questões de segurança, devendo ser feito um congresso técnico antes da largada
informando todas alterações feitas, Km, pontos de agua, etc;
CAP. 05.04 : Cada competdor deve estar ciente que, na sua retrada do kit assina um termo de
responsabilidade por livre e espontanea vontade e sua assinatura atesta que está concordando
com nosso regulamento, atesta que clinicamente está em condições de partcipar de tal evento
(tenha sempre orientação de um médico, ver termo de responsabilidade);
CAP. 05.05 : A cada etapa o ciclista contará com apoio de Ambulância, motos rebatedoras, água
durante o percurso e carro (vassoura) de apoio para qualquer eventualidades e frutas ao fnal da
prova;
CAP. 05.06 : Todos partcipantes contam com seguro de vida individual;
CAP. 05.07 : É responsabilidade de cada competdor ter um convenio médico para assistência e
cobertura fnanceira em caso de acidente;
CAP. 05.08 : As equipes de apoio e a organização que trabalha no evento prestará os primeiros
socorros e será feito o encaminhamento do acidentado ao hospital mais próximo (entraremos em
contato com a família e amigos caso necessário pelo contato que está na fcha de inscrição, à partr
desse momento o competdor não estará mais sobre a responsabilidade da organização);
CAP. 05.09 : Cancelamento da prova, caso haja o cancelamento da prova por motvos de força
maior (morte, acidentes, condições climátcas, toda infra-estrutura com respeito a segurança da
prova etc),os organizadores estarão isentos de qualquer tpo de indenização que não seja a
devolução da taxa de inscrição.

Art. 06 - Penalizações: Cap. 06.01 a Cap. 06.08
CAP. 06.01 : Completarem a fcha de inscrição com informações falsas (desclassifcação);

CAP. 06.02 : Cortar caminho, tumultuar o trabalho da organização antes, durante ou após o evento
(desclassifcação);
CAP. 06.03 : Ter ajuda de terceiros fora do local demarcado pela organização, seja manutenção da
bicicleta ou alimentação (desclassifcação), o partcipante poderá obter ajuda somente de
partcipantes da competção ou da propria organização;
CAP. 06.04 : Cometer attudes desleais ou ant-esportvas que desrespeite outro partcipante ou o
público em geral (desclassifcação);
CAP. 06.05 : O ciclista que completar a prova sem seu Nº ID, ressalvas restrições feitas pela
organização, lembre-se que cada um é responsável pela sua identfcação (desclassifcação);
CAP. 06.06 : Serão penalizados os ciclistas que não completarem o percurso com sua bicicleta, o
ciclista não poderá pegar carona seja de carro ou moto ou qualquer outro meio durante a prova,
nem o chamado vácuo é permitdo (desclassifcação);
CAP. 06.07 : Subirem no pódium sem camisa ou descalços.
CAP. 06.08 : É proibido qualquer tpo de alteração, mutlação ou corte na placa de identfcação do
atleta.

Art. 07 - Reclamações: Cap. 07.01 a Cap. 07.03
CAP. 07.01 : Todas as reclamações deverão ser feitas por escrito e entregue para o Diretor Geral da
Prova, não devendo ser feitas a terceiros como no local da entrega do Kit, tenda de
cronometragem e aos fscais que estverem no percurso ou no local da largada e chegada, evitando
assim comprometer o andamento da prova;
CAP. 07.02 : Todos os partcipantes tem direito de opinar sobre algum fato ocorrido durante a
prova que esteja dentro deste regulamento, (leia atentamente o regulamento antes de qualquer
tpo reclamação lembre-se você atleta tem direitos mas também tem deveres);
CAP. 07.03 : Caso ocorra algum transtorno durante o evento, o atleta acatará qualquer que seja a
decisão que venha a ser tomada pela organização.

Art. 08 - Percurso: Cap. 08.01 a Cap. 08.03
CAP. 08.01: Os percursos poderão ser no formato Cross Coutry XC, Maratona XCP ou Maratona
XCM, devendo prevalecer as normas ofciais (CBC e FPC);
CAP. 08.02 : CATEGORIA SPORT: O percurso poderá ser alterado a cada etapa podendo ser nos
seguintes formatos:

XC - Por voltas estpulada a cada etapa (infgrmaçãg da etapa).
XCP - Largada e chegada no mesmo local ou largada e chegada em local diferente, estpulado a
cada etapa.
A categoria SPORT não terá a categoria Maratona XCM.
CAP. 08.03 : Para categoria PRÓ o percurso poderá ser alterado a cada etapa podendo ser:
XC - tendo mais voltas que a categoria Sport.
XCP - tendo km diferente da categoria Sport, ou mesmo uma etapa no formato XCM.
A Socóbike pretende fazer todos os principais formatos de corrida nesta temporada 2018.

Art. 09 - Benefícios: Cap. 09.01 a Cap. 09.05
01 - BENEFÍCIOS: OS CAMPEÕES , VICE-CAMPEÕES E TERCEIRO COLOCADOS da COPA SÃO PAULO
de MTB 2017 TERÃO OS BENEFÍCIOS ABAIXO:
OBS: DESDE QUE SE INSCREVAM NA CATEGORIA PRÓ.
OBS¹: Para as categorias Feminina, Dupla Mista, Júnior e Sub -23, terão os benefcios na
categoria Spgrt.
OBS²: Para a categoria Dupla Mista, partcipante masculino se for correr solo tem que ser na
categoria PRÓ para ter seu benefcio.
CAP. 09.01: CAMPEÕES 2017 = INSCRIÇÃO FREE EM TODAS AS ETAPAS DA COPA SÃO PAULO DE
2018.
CAP. 09.02: VICE-CAMPEÃO 2017 = 50% DE DESCONTO EM TODAS AS ETAPAS DA COPA SÃO PAULO
DE 2018.
CAP. 09.03: TERCEIRO-COLOCADO 2017 = 25% DE DESCONTO EM TODAS AS ETAPAS DA COPA SÃO
PAULO DE 2018.
CAP. 09.04: Os partcipantes benefciados na categoria Dupla Masculina, se optarem por correr
solo deverão se inscrever na categoria PRÓ.
CAP. 09.05: OS CAMPEÕES , VICE-CAMPEÕES E TERCEIRO COLOCADOS DA COPA SÃO PAULO 2017
TERÃO OS BENEFÍCIOS DESDE QUE SE INSCREVAM NA CATEGORIA PRÓ, esta inscrição cortesia terá
que ser feita até 15 dias antes da etapa, não deixe para ultma hora para poder contar com seu
benefcio. Somente por email: socoproducoes@terra.com.br

