BRASIL CHALLENGE INTERNACIONAL MTB
GOIANÁ – MG
23 e 24 de maio - 2020
Durante os dias 23 e 24 de Maio de 2020, em Goianá, no estado de Minas Gerais,
acontecerá a 3ª edição do Brasil Challenge Internacional. Um evento de sucesso e
único, cheio de inovações e que promete crescer e desenvolver o MTB brasileiro.
Foram anos de procura e planejamento até encontrarmos o enfoque perfeito para o
que será mais uma das mais importantes maratonas realizadas no país.
A largada será dada NO COQUEIRO PARC HOTEL em uma área de total contato com a
natureza.
O percurso inclui trechos muito técnicos ao longo de vales únicos, com plantas e
terreno que oferecem trilhas rápidas e campos que oferecem um incrível visual. Os
percursos exigirão o melhor desempenho de cada atleta. Aproximadamente 136km
(Sábado - 78km e Domingo - 56km) serão desbravados pelos bikers que participarão
dessa aventura imperdível
O atleta que fizer o Brasil Challenge INTERNACIONAL em menor tempo após os 2 dias
será declarado o campeão do Evento.

CATEGORIAS - FMC - 2 DIAS SOLO
- Super Elite Masculino – (Elite + Sub 23 Masculino)
- Super Elite Feminino – (Elite e Sub 23 Feminino)
- Sub 30 - (23 a 29 ANOS) (NASC. EM 1997 a 1991)
- Master A1 - (30 a 34 ANOS) (NASC. EM 1990 a 1986)
- Master A2 - (35 a 39 ANOS) (NASC. EM 1985 a 1981)
- Master B1 - (40 a 44 ANOS) (NASC. EM 1980 a 1976)
- Master B2 - (45 a 49 ANOS) (NASC. EM 1975 a 1971)
- Master C1 - (50 a 54 ANOS) (NASC. EM 1970 a 1966)
- Master C2 acima de 55 anos (NASC. EM 1965 OU ANTES)
- Feminino + 30 (NASC. EM 1990 OU ANTES)

CATEGORIAS EXPERT – 2 DIAS
- Solo open A masculino – de 18 anos a 34 anos (NASC. EM 2002 a 1986)
- Solo open B masculino – acima da 35 anos (NASC EM 1985 OU ANTES)
- Solo open A feminino – de 18 anos a 34 anos (NASC. EM 2002 a 1986)
- Solo open B feminino – acima de 35 anos (NASC EM 1985 OU ANTES)
- Dupla mista – idade livre acima de 19 anos (NASC. EM 2001 OU ANTES)
- Dupla masculina – idade livre acima de 19 anos (NASC. EM 2001 OU ANTES)
- Dupla feminino – idade livre acima de 19 anos (NASC. EM 2001 OU ANTES)

CATEGORIAS EXPERT - 1 DIA XCP (SOMENTE NO DOMINGO)
- Bike elétrica - acima de 17 anos (NASC. EM 2003 OU ANTES)
- Junior 17 a 18 anos (NASC. EM 2003 e 2002) – RANKING CBC
- Cadete B - 13 a 29 anos (NASC. EM 2007 a 1991)
- Cadete C - 30 a 39 anos (NASC. EM 1990 a 1981)
- Cadete D - 40 a 49 anos (NASC. EM 1980 a 1971)

- Cadete E - acima de 50 anos (NASC. EM 1970 OU ANTES)
- Dupla Masculino - idade livre acima de 17 anos (NASC. 2003 OU ANTES)
- Dupla Mista - Homem e Mulher -idade acima de 17 anos (NASC. 2003 OU ANTES)

CATEGORIAS FEMININAS - 1 DIA XCP (SOMENTE NO DOMINGO)
- Junior 17 e 18 anos (NASC. EM 2003 e 2002) – RANKING CBC
- Feminino Open - acima de 16 anos (NASC. EM 2004 OU ANTES)
Juntamente com a retirada do Kit pedimos a colaboração de 2 (dois) litros de leite a serem
doados para a Prefeitura de Goianá– MG.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
Os atletas podem se inscrever através do site: www.brasilchallenge.com.br
Todos os Atletas da categoria Super Elite devem estar de posse do seu UCI ID. Para as
categorias CBC, os atletas devem inserir o número da sua licença no ato da inscrição no
site do evento, caso queiram pontuar no ranking CBC. Na prova de XCP de domingo a
categoria Junior deve realizar o mesmo procedimento.
Os atletas que se inscreverem em categorias que não correspondem com a categoria
da sua licença CBC serão realocados em suas categorias correspondentes.
Período de inscrições: 01 de outubro de 2019 à 21 de maio de 2020

PROGRAMAÇÃO
O Evento será realizado na cidade de GOIANÁ - MG, no Estado de Minas Gerais –
Brasil. Serão duas etapas em dois dias distintos além da Etapa para as categorias
amadoras no Domingo.
A largada e a Chegada de todas as etapas serão realizadas no COQUEIRO PARCK
HOTEL.
Sexta Feira, 22 de maio – Retirada do numeral, Kit Atleta e Congresso Técnico.
A) Retirada dos numerais: a partir das 13h até 17h – na secretaria do evento localizada
nas dependências do COQUEIRO PARC HOTEL. - Os atletas devem apresentar alguma
identificação para a retirada do Kit.
B) Congresso Técnico: 18h30 - Auditório do COQUEIRO PARC HOTEL.
Atletas que irão correr somente a etapa de XCP de Domingo deverão retirar os Kits OU
REALIZAR AS INSCRIÇÕES no Sábado, das 9h até às 17h e no Domingo das 8h até às 9h.
Sábado 23 de maio – Largada da 1ª Etapa:
Horário de largada: 9:30h - (XCM) – 78 Km. APROXIMADAMENTE
ALTIMETRIA - EM LEVANTAMENTO
Domingo 24 de maio – Largada da 2ª Etapa
Horário de largada: 9:30h – (XCP) – 56 Km. APROXIMADAMENTE
ALTIMETRIA - EM LEVANTAMENTO

LARGADA

Para o primeiro dia, o alinhamento das categorias Elite masculino e feminino se dará
através do Ranking CBC.
As demais categorias, os atletas deverão se dirigir ao portão da sua categoria.
A partir da segunda etapa os 10 atletas da geral masculino e feminino da etapa
anterior, os atletas deverão adentrar no primeiro portão de alinhamento. Os demais
deverão se dirigir para o portão da sua categoria.
O atleta que chegar atrasado para a sua largada, poderá realizá-la até 10 minutos após
a largada oficial. A organização não se responsabiliza por qualquer problema de
qualquer natureza que esse atleta possa vir a ter até alcançar o grupo de atletas.
O atleta que, por ventura, largar no portão errado da sua categoria, poderá sofrer
penalização, seja ela por tempo ou desclassificação.
O atleta deve iniciar a sua prova cruzando a linha de largada. Os atletas que
adentrarem ao percurso em qualquer outra parte deste, poderão ser penalizados ou
desclassificados.
O atleta pode portar consigo pequenas ferramentas que não causem danos os demais
atletas.
Essas ferramentas devem ser somente para uso próprio ou, com a sua dupla, caso
houver.
Não devem estar de posse de nenhum aparelho eletrônico, rádio comunicador, celular,
ou algum item que possa caracterizar um aparelho de comunicação. Os atletas não
devem se comunicar entre si através de meios eletrônicos e nem mesmo com os seus
diretores esportivos ou terceiros. Caso isso ocorra, o atleta pode ser desclassificado.

MARCAÇÃO DO PERCURSO
O percurso estará todo demarcado com fitas indicadoras, placas, cal e staffs na pista. É
de responsabilidade do atleta conhecer o percurso. Caso o ciclista saia fora deste por
qualquer motivo, este deve retornar para o percurso no mesmo local que saiu. Caso
contrário poderá ser penalizado.

ABASTECIMENTO E APOIO MECÂNICO
A organização informará no Congresso Técnico e antes de cada largada os locais de
abastecimento e apoio mecânico fornecidos pela organização.
Os atletas não deverão receber ajuda de terceiros, sob pena de desclassificação.

TEMPO DE CORTE
O tempo de corte de cada etapa será definido no Congresso Técnico. Caso haja
mudança, o mesmo será avisado antes de largada. Os comissários do evento, tem livre
arbítrio para, ao fim da etapa, decidirem por estender o tempo de corte ou até
mesmo, não aplicá-lo.
Caso o atleta for cortado, o mesmo deve abandonar a prova, retirar e devolver seu
número ao comissário no local do corte. Haverá um “carro vassoura” que passará e
recolherá o atleta.
É obrigatório que este aguarde o carro vassoura, caso contrário, a Organização não se
responsabiliza por qualquer eventualidade que possa ocorrer a este atleta.

CHEGADA

O atleta das categorias Elite Masculino e Feminino, devem terminar a prova sozinhos,
sem ajuda de colegas de equipe ou terceiros.
Os atletas das categorias em duplas podem se ajudar entre si, sendo obrigatório cruzar
a linha de chegada juntos . O tempo que valerá para a soma das etapas será sempre o
do segundo atleta.
O atleta deve sempre estar de posse da sua bicicleta para cruzar a linha de chegada. O
atleta sem bike, ou a bike sendo empurrada por seu companheiro ou outra pessoa,
que não seja o dono da bicicleta, não terá o seu tempo computado.

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
Após cada etapa e Classificação Geral Final: 5 primeiros colocados da geral masculino e
feminino de cada categoria devem atender ao pódio e se apresentar vestindo o seu
uniforme de competição. A falta deste pode resultar em multa e a perda do prêmio
(incluindo a premiação em dinheiro). Atletas que não atenderem à cerimônia de
premiação deverão avisar o Presidente do Colégio de Comissários e o Organizador do
Evento e apresentar uma razão válida para a sua ausência.
* MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA TODOS QUE COMPLETAREM AS 2 ETAPAS DA
PROVA e quem completar 1 dia do XCP.
* CAMISA DE LÍDER PARA OS RESPECTIVOS LÍDERES DE SUAS CATEGORIAS.
* CAMISA DE CAMPEÃO PARA OS RESPECTIVOS VENCEDORES DE SUAS CATEGORIAS.
(somente para os 2 dias)

CAMISAS DE LÍDER E CAMISAS DE CAMPEÃO
Após o encerramento de cada etapa, os tempos dos atletas serão computados e assim
que possível divulgados quem são os líderes de cada categoria.
As camisas de líderes estarão disponíveis para retirada no Hotel sede do Evento. Caso
o atleta não possa retirar no devido local, as mesmas estarão disponíveis e deverão ser
retiradas no dia seguinte, antes da largada.
Todos os atletas líderes de cada categoria deverão largar com suas respectivas camisas
de líderes. Os patrocinadores que estiverem nas mesmas, não poderão ser alterados
ou tapados de nenhuma forma, podendo o atleta ser impedido de largar no Evento ou
receber qualquer outra penalização imposta pelo regulamento UCI.
Os atletas poderão colocar os seus patrocínios no espaço designado para este fim no
layout das camisas.

SEGUE ABAIXO A PREMIAÇÃO PARA AS CATEGORIAS:
Pódio do 1º ao 5º colocado de todas categorias (Medalhas)
Brindes para os primeiros colocados de cada categoria
A premiação na geral, em dinheiro 7.000 reais (masculino e feminino)
Só para os atletas que competirem os 2 dias de prova.
1º - R$ 1.000,00
2º - R$ 700,00
3º - R$ 500,00
4º - R$ 400,00
5º - R$ 300,00
6º - R$ 200,00
7º - R$ 100,00

8º - R$ 100,00
9º - R$ 100,00
10º - R$100,00

PONTUAÇÃO DA PROVA
Quem fizer em menor tempo a prova, de 1 a 2 dias e o vencedor.

ÁREA PARA EQUIPES
Será disponibilizado um local para a colocação de 1 tenda por equipe, medindo 3m x
3m. A tenda não poderá expor ou comercializar nenhuma marca de bicicleta,
acessórios, etc. A equipe que tiver interesse em expor ou comercializar algum tipo de
material, deve entrar em contato com a organização, contatos no fim deste
regulamento. A equipe que não respeitar está imposição será convidada a retirar a sua
barraca do local. A Organização não se responsabiliza por nenhum material que for
deixado na barraca do atleta.

DIREITO DE IMAGEM
Haverá registros de fotografia e filmagem do Evento. A Organização se reserva no
direito de usar todas essas imagens como meio de divulgação da Prova na internet,
site do evento, mídia e afins. Esses mesmos registros também poderão ser
comercializados para o atleta. Os participantes que não estiverem de acordo com a
divulgação da sua imagem, deverão deixar claro por escrito na secretaria do evento,
solicitando a não divulgação da sua imagem. Caso contrário, o mesmo aceita que a sua
imagem seja vinculada o número de vezes necessárias, dentro e fora do País, sem
qualquer tipo de remuneração por parte da Organização.

É VEDADO AO ATLETA
Largar sem capacete, vestimenta inapropriada - vide regulamento UCI -, sem
numeração.
Largar com meias de compressão e câmeras.
Trocar de bicicleta durante a prova ou correr com aros de tamanhos diferentes.
Receber ajuda – exceto as duplas que poderão se ajudar entre si, manualmente.
Cortar caminho.
Largar na categoria errada.
Se inscrever no evento se o mesmo não possuir ou não completar 19 anos dentro
do ano de 2019. Exceto para a categoria Junior que largará na prova XCP de Domingo.

OBSERVAÇÕES
Todo o atleta ao se inscrever, isenta a Organização de qualquer consequência,
acidentes, furtos, danos e prejuízos que possa vir a ter ao participar deste Evento.
É de responsabilidade do atleta estar em condições físicas para participar do
Evento.
Ter um plano de saúde que cubra as suas despesas médicas, uma vez que o
atendimento oferecido pela Organização é somente os primeiros socorros e remoção
ao hospital.

Estar ciente que o médico do Evento pode a qualquer momento, impedir o atleta
de largar, se este achar que o mesmo não se encontra em condições de participar da
prova.
Ter conhecimento deste regulamento, do regulamento da FMC, CBC e UCI.
A Organização se reserva no direito de mudar o trajeto da prova, a data e local do
Evento por motivos de força maior.

REGULAMENTO:
O Regulamento e Programação poderão sofrer alterações até a data de sua publicação
impressa antes da prova. Em caso de dúvida, prevalece a edição impressa e disponível
na secretaria antes das etapas do evento e as decisões do Congresso Técnico.
Toda e qualquer decisão aplicada pela Organização e pelo Colégio de Comissários não
é passível de recurso.
O Evento terá como base este regulamento, seguindo os regulamentos FMC, CBC e
UCI.
Qualquer atleta que se sinta prejudicado poderá abrir um recurso por escrito
individual e este será levado e avaliado pela Organização e Colégio de Comissários. Os
atletas terão 15 minutos após a divulgação do resultado para realizar o procedimento
de reclamação. Após o término do Evento, não serão aceitas reclamações em relação a
nenhuma etapa. Casos omissos poderão ser enviados para o STJD via CBC.

HOSPITAL: - UBS ALVARO RABELO VASCONCELOS (GOIANÁ)
- POSTO DE SAÚDE F GOIANÁ

ORGANIZAÇÃO: Bike Light
SITE DO EVENTO: www.brasilchallenge.com.br
EMAIL DE CONTATO: contato@bikelight.com.br ou
rosangelaleaojf67@gmail.com

TELEFONE DE CONTATO: 32 98708-7018 - Felipe Gomes (Mamão)
32 99978-4555 - Rosângela

