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13º PEDALMONTE 

Encontro Regional de MTB de Monte Alegre de Minas 

Regulamento Particular (V.1) 

Serão seguidos subsidiariamente os regulamentos e normas disciplinares da UCI 

(União Ciclística Internacional), CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e da 

FMC (Federação Mineira de Ciclismo). Para mais detalhes, veja os regulamentos 

nestas entidades. 

 

1. Da organização e do evento: 

O 13º PEDALMONTE – Encontro Regional de MTB de Monte Alegre de Minas 

(MG) é um evento realizado pela Associação Montealegrense de Ciclismo – Clube 

Pedalmonte, com apoio de parceiros públicos e comerciais, homologado pela 

Federação Mineira de Ciclismo (FMC). 

O 13º PEDALMONTE – Encontro Regional de MTB de Monte Alegre de Minas 

(MG) será realizado no dia 09 de outubro de 2022, a partir das 6 horas da manhã 

com previsão de encerramento às 17 horas do mesmo dia. O local de concentração 

será o Clube Campestre do Buriti (CCB) em Monte Alegre de Minas.  

O 13º PEDALMONTE – Encontro Regional de MTB de Monte Alegre de Minas 

(MG) contará com: Ambulância; Segurança para o evento; Estrutura física e de 

equipamentos; Autorização dos órgãos públicos e proprietários particulares; 

Equipe da organização distribuída pelos percursos; pontos de apoio/hidratação 

durante os percursos.  

O 13º PEDALMONTE – Encontro Regional de MTB de Monte Alegre de Minas 

(MG) oferece a todos os participantes regularmente inscritos: carros de apoio; 

batedores de motos; Café da manhã e almoço; vestiários com banheiros e 

AVISO IMPORTANTE: 

O roteiro do evento passa por propriedades particulares. O compromisso do 

Pedalmonte com os proprietários é de que somente os participantes identificados 

com os numerais oficiais (bicicleta e costas) e pulseira passarão por ali. 

Ao longo do percurso haverá fiscalizações e triagens por isso mantenha seus 

números e pulseira de identificação bem visíveis para não ser prejudicado nesses 

PCs. 
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chuveiros; sorteio de brindes; ambulância; seguro-atleta; pulseiras e plaquinhas de 

identificação; fisioterapeuta; lava-bikes; assistência mecânica para ajustes rápidos; 

piscinas (quente e fria, adulto e infantil); quadras esportivas; além de medalhas 

“finishers” para todos que completarem a prova e premiação em dinheiro aos 

primeiros colocados conforme abaixo.  

Os ciclistas deverão estar no local de largada com pelo menos sessenta (60) minutos 

de antecedência, quando serão dadas as instruções finais e distribuídos os kits aos 

participantes.  

Todos os participantes deverão apresentar documento de identidade com foto para 

terem sua inscrição confirmada. 

Os kits também poderão ser retirados no dia anterior, no Clube Campestre do 

Buriti, apenas pelo titular da inscrição ou terceiro mediante autorização expressa 

assinada com firma reconhecida e cópia de documento pessoal do autorizante. 

O evento será realizado em percursos por ruas da cidade e estradas rurais de terra 

do município, com distâncias de cerca de 40 km - Passeio Aventura e 100 km – 

Maratona, com duração máxima de 4 horas e 8 horas, respectivamente. Haverá 

ponto de corte no percurso de 100 km. 

As largadas acontecerão às 07h30 para os 100 km e às 08h30 para os 40 km. 

Na prova Maratona 100 km haverá separação de numeração por categoria e a 

largada será em conjunto e em movimento, com intervalos entre as categorias 

oficiais e os demais participantes (Turismo, E-bike, Gravel). 

 

O atleta que não completar a prova no tempo determinado será dado com desistente 

e não terá seu nome no resultado final. 

Poderá a Organização suspender ou adiar o evento por questões de segurança 

pública, atos públicos, saúde pública, vandalismo, caso fortuito ou força maior, sem 

aviso prévio aos participantes.  
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2. Da participação 

Poderão participar do evento ciclistas de ambos os sexos, regularmente inscritos de 

acordo com o presente regulamento. 

Os atletas maiores de 12 anos e menores de 18 anos só poderão participar deste 

evento com apresentação de autorização emitida pelo responsável legal de forma 

expressa e específica para participar no 13º PEDALMONTE – Encontro Regional 

de MTB de Monte Alegre de Minas (MG), na data de 09/10/2022.  

 

Idade menor ou igual a 14 anos – deverá estar acompanhado de maior de 18 anos 

conforme descrito como responsável na Autorização e apresentar, no momento da 

retirada do kit, a Autorização formal de um dos pais ou responsável legal, com 

assinatura reconhecida em cartório e cópia do documento de identidade do 

autorizante; 

 

Idade entre 15 e 17 anos – deverá apresentar no momento da retirada do kit a 

autorização formal de um dos pais ou responsável legal, com assinatura 

reconhecida em cartório e cópia do documento de identidade do autorizante. 

É obrigatório o uso da placa e do numeral dorsal durante todo evento. Em nenhuma 

hipótese o tamanho das placas de numerais poderá ser adulterado, cortado sob pena 

de punição, podendo chegar até a retirada do atleta do evento. Em caso de quebra 

da placa o atleta deverá solicitar a sua imediata substituição ao Organizador. 

 

É obrigatório o uso de capacete de ciclismo afivelado. A Organização sugere o uso 

de luvas, óculos de sol e protetor solar.  

Por questão de segurança e preservação da saúde, no local de largada e chegada 

poderá ser exigido o uso de máscaras pelos participantes. Tal situação será 

atualizada na véspera do evento, conforme as condições sanitárias do momento. 

3. Inscrições 

As inscrições serão feitas apenas de forma antecipada por meio do site 

www.timeaction.com.br, de 16/05/2022 a 16/09/2022. A data de vencimento do 

boleto deve ser respeitada e não haverá recebimento nem realização de inscrições 

no dia do evento. 
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Ao participante de 60 anos ou mais está garantida, nos termos da lei 10.741/2003 

– Estatuto do Idoso, artigo 23, a inscrição pela metade do valor.  

A quantidade de inscritos será limitada e haverá dois lotes de inscrições, como 

valores conforme abaixo: 

1º LOTE até dia 

04/09/2022 

Passeio 40 km Maratona 100 km 

Ciclista R$116,00 R$165,00 

Acompanhante R$61,00 R$61,00 

2º LOTE até dia 

18/09/2022 ou 

esgotarem as vagas 

Passeio 40 km Maratona 100 km 

Ciclista R$145,00 R$190,00 

Acompanhante R$75,00 R$75,00 

Obs. Valores já incluso a taxa de inscrição da empresa Time Action. 

 

No ato da inscrição, estará disponível este Regulamento que rege o evento e o 

Termo de Responsabilidade. O participante, ao fazer sua inscrição, está declarando 

que leu, tomou conhecimento, aceita e se submete integralmente ao referido 

regulamento, se declarando apto, conforme o termo de responsabilidade. 

 

A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída 

por outra, em qualquer situação.  

Todos os participantes estarão cobertos por seguro durante o evento, desde que 

informem corretamente seus dados no ato da inscrição. O organizador não se 

responsabiliza por informações erradas encontradas nos formulários de inscrição. 

  

O dia 18 de setembro de 2022 é o último dia para se inscrever no evento 13º 

PEDALMONTE – Encontro Regional de MTB de Monte Alegre de Minas (MG), 

ou quando atingido o número máximo de vagas. 
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Após a efetivação das inscrições, a Organização do evento não reembolsará 

nenhum valor. 

4. Vistorias, pontos de apoio e de controle 

Será realizada vistoria antecipada pelo Comissário da Federação Mineira de 

Ciclismo (FMC), conforme previsto em regulamento estadual, para eventos da 

modalidade Mountain Bike Maratona. 

Todos ciclistas terão de 04 a 08 horas para completarem os percursos, 

respectivamente nos 40 km e 100 km. 

Haverá pontos de apoio/hidratação em ambos os trajetos.  Haverá ponto de controle 

no percurso 100 km. 

Haverá PONTO DE CORTE com 06 horas de prova no km 80 – Ponto Laerte 

Henrique. Para superar este tempo é necessária velocidade média de 13,5 km/hora. 

Para o passeio 40 km haverá os seguintes pontos: 1º) perto do km 13 (entrada 

cachoeira Sangra); 2º) perto do km 28 (Fazenda do Laerte Henrique); 3º) por volta 

do km 36. 

Na prova Maratona serão os seguintes pontos: 1º) por volta do km 20 (depois da 

Serra do Ly); 2º) perto do km 47 (Fazenda do Pi/Setor 03 da PM); 3º) próximo do 

km 64 (Torinos); 4º) por volta do km 80 – Ponto Laerte Henrique; 5º) com cerca 

de 90 km, perto da Ponte de Madeira. 

Qualquer carro de apoio particular deverá seguir o trajeto por terra logo atrás dos 

batedores de motos e carros de apoio, que irão acompanhar os ciclistas durante o 

percurso. 

5. Da segurança, do trajeto e sinalização 

O evento será realizado em vias urbanas e rurais de trânsito de veículos, devendo 

o ciclista respeitar o Código de Trânsito e todas as sinalizações oficiais. Deve-se 

ter cuidado com os outros ciclistas e tratar com respeito todos os expectadores que 

prestigiarem o evento. 
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Todo percurso estará marcado de acordo com a regulamentação oficial da União 

Ciclística Internacional (UCI), com placas conforme abaixo: 

 

Cabe ao participante respeitar o trajeto, não sendo permitido tomar atalhos ou fazer 

uso de qualquer meio auxiliar para alcançar de vantagem. O descumprimento desta 

regra causará a desclassificação do ciclista. 

Em situação de acidente, a Organização irá disponibilizar aos participantes do 

evento ambulância para prestação de primeiros socorros. Caso necessário o 

atendimento médico de emergência, a remoção será efetuada para o hospital da 

rede pública mais próximo. 

Ao fazer sua inscrição para este evento, o atleta assume a responsabilidade por seus 

dados fornecidos, e aceita totalmente o Regulamento do Evento, participando por 

livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo 

as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante 

e depois da mesma. 

O ciclista é responsável pela decisão de participar do evento, avaliando sua 

condição física e seu desempenho, e julgando, por si só, se deve ou não continuar 

ao longo da prova.  

A Organização da prova, bem como seus parceiros e apoiadores não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo participante no evento a 

terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva 

responsabilidade do mesmo. 

Não há responsabilidade por parte da Organização em resgatar no percurso ciclistas 

que, por qualquer que seja o motivo, tenham abandonado o trajeto. 

 

Haverá congresso técnico on line antes do dia do evento e publicações nas redes 

sociais do Pedalmonte pertinentes aos percursos.  
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6. Das categorias 

 

Para a Maratona 100 km, as categorias serão divididas conforme a tabela abaixo, 

tendo como referência o regulamento da Confederação Brasileira de Ciclismo 

(CBC).  

 

O resultado oficial e tempo de prova serão aferidos por empresa de cronometragem 

profissional em conjunto com a Organização do evento e fiscais/staffs distribuídos 

por todo percurso. 

 

Haverá separação de numeração por categoria e a largada será em conjunto e em 

movimento. 

 

A faixa etária para determinação da categoria será baseada no ano de nascimento 

ou na idade do atleta em 31 de dezembro de 2022. 

 

Categorias – Maratona 100 km 

 
CATEGORIAS MASCULINAS FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO 
ELITE  19 ANOS E ACIMA NASC. 2003 E ANOS ANTERIORES  

SUB-23 19 A 22 ANOS NASC. 2003 A 2000 

SUB-30  23 A 29 ANOS NASC. 1999 A 1993 

MASTER A1  30 A 34 ANOS NASC. 1992 A 1988 

MASTER A2  35 A 39 ANOS NASC. 1987 A 1983 

MASTER B1  40 A 44 ANOS NASC. 1982 A 1978 

MASTER B2  45 A 49 ANOS NASC. 1977 A 1973 

MASTER C1  50 A 54 ANOS NASC. 1972 A 1968 

MASTER C2  55 A 59 ANOS NASC. 1967 A 1963 

MASTER D1  60 E ACIMA NASC. 1962 E ANOS ANTERIORES 

PESO PESADO – IMC = 30 OU MAIS 19 ANOS E ACIMA NASC. 2010 E ANOS ANTERIORES 

TURISMO LIVRE LIVRE 

PNE LIVRE LIVRE 

E-BIKE LIVRE LIVRE 

GRAVEL LIVRE LIVRE 

CATEGORIAS FEMININAS FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO 
ELITE  19 ANOS E ACIMA NASC. 2003 E ANOS ANTERIORES 

SUB-30  19 A 29 ANOS NASC. 2003 A 1993 

MASTER 30+  30 ANOS E ACIMA NASC. 1992 E ANOS ANTERIORES 

E-BIKE LIVRE LIVRE 

GRAVEL LIVRE LIVRE 

 

 

7. Cerimônia Protocolar 

 

Na cerimônia de entrega da premiação o protocolo exige que os atletas devam estar 

com o uniforme de ciclista. Não poderá estar sem camisa, usando sandália ou 

chinelo de dedos. Será tolerado o uso de tênis, camisa com mangas. Não será 

permitido levar a bicicleta ao pódio, crianças e nem exibir banners de patrocinador. 

 

 

8. Premiação  
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Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem 

descumprimento deste regulamento receberão medalhas “finisher”.  

A cerimônia de premiação será realizada a partir das 14 horas no Clube Campestre 

do Buriti, a medida que forem chegando os competidores, com entrega de 

medalhões e prêmios aos primeiros colocados. 

Somente o atleta vencedor poderá subir ao pódio para receber seu medalhão e 

premiações. Caso ele não esteja presente, perde automaticamente o direito às 

mesmas. A Organização não entregará nenhum prêmio a terceiros. Os prêmios e 

produtos dos patrocinadores não serão entregues após a cerimônia. 

 

Haverá premiação, conforme tabela a seguir: 

 

 

 

CATEGORIAS 

MASCULINAS 
PREMIAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
GERAL           
Elite 1.000+ 

medalhão+ 

brinde 

850,00+ 
medalhão+ 

brinde 

750,00+ 
medalhão+ 

brinde 

650,00+ 
medalhão 

600,00+ 
medalhão 

500,00+ 
medalhão 

400,00+ 
medalhão 

350,00+ 
medalhão 

300,00+ 
medalhão 

250,00+ 
medalhão 

SUB-23 medalhão+ 
brinde 

medalhão+ 
brinde 

medalhão+ 
brinde 

medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

SUB-30 medalhão+ 

brinde 
medalhão+ 

brinde 
medalhão+ 

brinde 
medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

MASTER A1 medalhão+ 
brinde 

medalhão+ 
brinde 

medalhão+ 
brinde 

medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

MASTER A2 medalhão+ 

brinde 

medalhão+ 

brinde 

medalhão+ 

brinde 

medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

MASTER B1 medalhão+ 
brinde 

medalhão+ 
brinde 

medalhão+ 
brinde 

medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

MASTER B2 medalhão+ 

brinde 
medalhão+ 

brinde 
medalhão+ 

brinde 
medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

MASTER C1 medalhão+ 
brinde 

medalhão+ 
brinde 

medalhão+ 
brinde 

medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

MASTER C2 medalhão+ 

brinde 
medalhão+ 

brinde 
medalhão+ 

brinde 
medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

MASTER D  medalhão+ 
brinde 

medalhão+ 
brinde 

medalhão+ 
brinde 

medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

PESO PESADO medalhão+ 

brinde 

medalhão+ 

brinde 

medalhão+ 

brinde 

medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

CATEGORIAS 

FEMININAS 

//////// //////// //////// //////// //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

//////// //////// //////// //////// //////// //////// //////// //////// //////// //////// 

Elite 1.000+ 

medalhão+ 

brinde 

850,00+ 

medalhão+ 

brinde 

750,00+ 

medalhão+ 

brinde 

650,00+ 

medalhão 

600,00+ 

medalhão 

500,00+ 

medalhão 

400,00+ 

medalhão 

350,00+ 

medalhão 

300,00+ 

medalhão 

250,00+ 

medalhão 

SUB-23 medalhão+ 

brinde 

medalhão+ 

brinde 

medalhão+ 

brinde 

medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

MASTER A medalhão+ 

brinde 
medalhão+ 

brinde 
medalhão+ 

brinde 
medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

MASTER B  medalhão+ 

brinde 
medalhão+ 

brinde 
medalhão+ 

brinde 
medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão medalhão 

CATEGORIAS 

LIVRES 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TURISMO  

Medalha “Finisher” a todos participantes que concluírem o percurso PNE 

E-BIKE 

GRAVEL 
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A aferição de resultado para fins de premiação será realizada por meio de 

cronometragem eletrônica pela empresa especializada Time Action 

(www.timeaction.com.br). Dúvidas e ou questionamentos serão atendidos por eles, 

com participação da Organização. 
 

9. Direito de Imagem 

Ao inscrever-se na 13º PEDALMONTE – Encontro Regional de MTB de Monte 

Alegre de Minas (MG) o participante está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem divulgada por meio de fotos, filmes, rádio, jornais, 

revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos 

informativos, promocionais ou publicitários relativos ao evento, sem acarretar 

nenhum ônus à organização, patrocinadores ou meios de comunicação. 

Recursos e contestações contra resultados serão aceitos em até 15 minutos após a 

publicação oficial, direto com a Organização do Evento, mediante depósito no 

valor de R$500,00 que será devolvido se as alegações apuradas forem procedentes. 

As dúvidas, questionamentos e ou omissões deste Regulamento serão dirimidas 

pela Organização do Evento e ou Comissário de prova - de forma soberana, não 

cabendo recurso das decisões. 

Monte Alegre de Minas (MG), 15 de maio de 2022. 
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