
 REGULAMENTO PURO MOUNTAIN BIKE 2019 

BANANEIRAS/PB 

 

 Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da UCI (União 

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

(Federação Paraibana de Ciclismo) e o que dispuser este regulamento. Para 

maiores esclarecimentos veja os regulamentos das entidades acima citadas. 

 

LOCAL: Cidade de Bananeiras/PB. 

DATA: Dias 15,16 e 17 de Novembro de 2019. 

 

1 – CRONOGRAMA: 

 

CONGRESSO TÉCNICO (dia 14/11/2019) - Quinta-Feira. 

 14hs às 21hs - Entrega dos Kits de inscrição; 
 LOCAL: Auditório do Hotel Serra Golfe; 
 19hs às 21hs - Exposição e debate de assuntos relacionados à prova, pontos 

importantes a serem esclarecidos sobre regulamento, etc.  
 LOCAL: Auditório do Hotel Serra Golfe. 

 

ETAPA 01 – ETAPA SERRA DA CUPAÓBA (dia 15/11/2019) - Sexta-Feira.  

 6hs às 7hs – Entrega dos Kits de inscrição  
 LOCAL: Auditório do Hotel Serra Golfe; 
 8hs – Largada;  
 LOCAL: Escola Municipal Emília de Oliveira Neves, Rua Solóm de Lucena, 

Bananeiras/PB; 
 DISTÂNCIA: 42 km; 
 ALTIMETRIA ACUMULADA: 1.315 metros. 

 

ETAPA 02 - ETAPA MARATONA DOS ENGENHOS (dia 16/11/2019) – Sábado 

 8hs – Largada;  
 LOCAL: Escola Municipal Emília de Oliveira Neves, Rua Solóm de Lucena, 

Bananeiras/PB; 
 DISTÂNCIA: 63 km; 
 ALTIMETRIA ACUMULADA: 2.000 metros; 
 Premiação das categorias ao final da etapa; 
 19h às 23h - Festa de Premiação/Confraternização. (Local: Hotel Serra 

Golfe). 
 



ETAPA 03 – PURO MOUNTAIN BIKE FESTIVAL (dia 17/11/2019) – Domingo 
(Evento Festivo para o Atleta / Família). 

 09hs – Largada; 
 LOCAL: A definir; 
 DISTÂNCIA: Aproximadamente percurso de 15 km; 
 11hs - Festival de sorvetes, sorteio de brindes, etc. 

 
 

2 – CATEGORIAS*: 
 

CATEGORIAS PRÉ-REQUISITOS 

Dupla Masculina Open Soma das idades até 79 anos. 
Idade mínima de 18 anos. 

Dupla Masculina Master Soma das idades de 80 anos até 99 
anos. Idade mínima de 18 anos. 

Dupla Masculina Master + Soma das idades 100 anos ou mais.  
Idade mínima de 18 anos. 

Dupla Feminina Idade mínima de 18 anos para as 
integrantes da dupla. 

Dupla Mista Idade mínima de 18 anos para os 
integrantes da dupla. 

e-Bikes  Homens e/ou Mulheres com idade 
mínima de 18 anos. (categoria 
Individual) 

 

Obs. 1 - A idade do atleta deverá ser baseada em 31 de dezembro do ano 

da realização da prova. 

Obs. 2 – As inscrições são pessoais e intransferíveis, sem exceções. 

Obs. 3  - Os inscritos na categoria e-Bikes participarão do evento apenas 

em caráter recreativo. 

 

 

Reembolso da inscrição: 

Devolução de 30% do valor pago até o dia 10 de Outubro. Após esse 

prazo não será possível mais a solicitação do reembolso. 

3 – INCRIÇÕES. 

 As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site: 

www.puromountainbike.com.br. Fichas de inscrição apenas na forma digital. 

A organização se reserva ao direto de, a qualquer tempo, rejeitar a 

inscrição do atleta. Inscrição em categoria errada implicará 

http://www.puromountainbike.com.br/


desclassificação. Será considerada a data de 31 de dezembro de 2019 para a 

definição da idade na escolha da respectiva categoria. 

3.1 – VALOR DAS INSCRIÇÕES: 

 VALOR POR ATLETA: R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) para o 

primeiro lote de inscrições. R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) para o 

Lote Básico. 

Serão feitas unicamente pelo site www.puromountainbike.com.br. 

FORMAS DE PAGAMENTO: Boleto Bancário, Débito online (Bancos Bradesco 

ou Itaú), Cartão de Crédito – O valor da inscrição em cartão de crédito pode ser 

parcelado em até (12) doze vezes. 

4 – PERCURSOS 

 Os arquivos *.GPX com os percursos serão disponibilizados no site  

www.puromountainbike.com.br na semana que antecede a prova. Será dada 

publicidade pelas mídias oficiais do evento do dia da divulgação com 

antecedência pela organização. 

 Para uma ideia geral dos percursos seguem os dados: 

1ª Etapa - Etapa Serra da Cupaóba – 42 km com uma altimetria aproximada 

acumulada de 1.315 metros; 

2ª Etapa – Etapa Maratona dos Engenhos – 63 km com uma altimetria 

aproximada acumulada de 2.000 metros; 

3ª Etapa – Puro Mountain Bike Festival – Circuito de aproximadamente 15 km 

com uma altimetria aproximada acumulada de 400 metros. 

 

5 – PREMIAÇÃO ETAPA SERRA DA CUPAÓBA: 

 Serão entregues aos primeiros colocados de cada categoria (exceto 

categoria e-Bikes) CAMISAS PERSONALIZADAS DE LÍDERES para 

utilização obrigatória na 2ª etapa - Maratona dos Engenhos. 

 

6 – PREMIAÇÃO GERAL: 

 A premiação da classificação geral será entregue ao final da etapa 

Maratona dos Engenhos na arena do evento às cinco primeiras duplas em suas 

respectivas categorias. 

 Os campeões de cada categoria serão contemplados com a inscrição 

para o Puro Mountain Bike do ano seguinte + Diárias na rede hoteleira de 

http://www.puromountainbike.com.br/
http://www.puromountainbike.com.br/


Bananeiras + Troféus. Aos segundos colocados, 50% de desconto na 

inscrição do PMB 2020 + Diárias na rede hoteleira de Bananeiras/PB + 

Troféus. Aos terceiros colocados, 50% inscrição no PMB 2020 + Troféus. 

Quarto e quinto lugares, Troféus. A inscrição é pessoal e intransferível com 

prazo de validade de um ano. Utilização das diárias por tempo limitado. 

 

7 – PREMIAÇÃO DOS DESAFIOS: 

 A premiação às duplas ganhadoras dos desafios, bem como a 

premiação ao Rei e a Rainha da Montanha (premiação individual) serão 

entregues na Festa de Confraternização / Premiação que acontecerá no Hotel 

Serra Golfe às 19hs do dia 16 de novembro de 2019. 

 

8 – DESAFIOS  

 Para efeito de classificação, será considerada a passagem do 

segundo atleta da dupla pela área determinada pela organização; 

 Será permitido a ajuda (empurrar) por parte do(a) parceiro(a) da 

dupla. A ajuda por terceiros ou de qualquer outro participante da 

prova, dentro da área sinalizada, desde o início do desafio até o seu 

final de suas respectivas categorias, acarretará a desqualificação.* 

8.1 – DESAFIO DOS COCOS – NUTRIXPLOUD 

CATEGORIA: DUPLA FEMININA 

DISTÂNCIA: 997 metros 

GANHO DE ELEVAÇÃO: 80 metros 

INCLINAÇÃO MÁXIMA: 24,9 % 

INCLINAÇÃO MÉDIA: 8,1 % 

 

8.2 - DESAFIO LAJEDO PRETO –  ERT UNIFORMES 

CATEGORIAS: DUPLA MASCULINA MASTER   

DISTÂNCIA: 1.07 km 

GANHO DE ELEVAÇÃO: 127 metros 

INCLINAÇÃO MÁXIMA: 30,9 % 

INCLINAÇÃO MÉDIA: 13,2 % 



8.3 – DESAFIO PAU D`ARCO – REXONA CLINICAL  

CATEGORIA: DUPLA MISTA 

DISTÂNCIA: 920 metros 

GANHO DE ELEVAÇÃO: 115 metros 

INCLINAÇÃO MÁXIMA: 21,5 % 

INCLINAÇÃO MÉDIA: 11,8 % 

 

8.4 – DESAFIO DOS PILÕES -  THULE 

CATEGORIA: DUPLA OPEN 

DISTÂNCIA: 3.0 km 

GANHO DE ELEVAÇÃO: 224 metros 

INCLINAÇÃO MÁXIMA: 19,6 % 

INCLINAÇÃO MÉDIA: 9,5 % 

 

8.5 – DESAFIO REI E RAINHA DA MONTANHA – TREK (PREMIO 

INDIVIDUAL): 

Rei da Montanha:  

Primeiro atleta homem a chegar ao ponto identificado. 

Rainha da Montanha:  

Primeira atleta mulher a chegar ao ponto identificado 

DISTÂNCIA: 1.5 km 

GANHO DE ELEVAÇÃO: 180 metros 

INCLINAÇÃO MÁXIMA: 29,1 % 

INCLINAÇÃO MÉDIA: 12,7 % 

OBS: Exceto categoria e-Bikes. 

 

 



8.6 – DESAFIO MURALHA DE PEDRA – BIKE TECH PEPE 

CATEGORIA: DUPLA MASTER + 

DISTÂNCIA: 1.0 km 

GANHO DE ELEVAÇÃO: 105 metros 

INCLINAÇÃO MÁXIMA: 28,5 % 

INCLINAÇÃO MÉDIA: 9,6 % 

 

9 – SEGURO DOS ATLETAS 

O Puro Mountain Bike possui seguro individual para acidentes pessoais 

por atleta e para riscos quanto à organização do evento. Para que haja 

cobertura ao segurado inscrito, será necessário que o atleta siga todos os 

passos exigidos pela seguradora. 

9.1 – TERMO DE RESPONSABILIDADE / ATESTADO DE CAPACIDADE 

FÍSICA DO ATLETA INSCRITO 

Os participantes assinarão o Termo de reponsabilidade e o Atestado de 

Capacidade Física disponibilizado on-line ou no ato do credenciamento. À 

organização reserva-se o direito de impedir que o ciclista inicie ou continue na 

competição ao receber conselho médico. Essa decisão é final e não cabe 

recurso. 

10 – INFORMAÇÕES GERAIS 

10.1 - Os equipamentos individuais (capacetes, sapatilhas, camisas, bermudas, 

bicicleta...etc.) utilizados pelos participantes da prova não podem ser 

descaracterizados do seu uso enquanto equipamento de vestuário ou de 

segurança por acréscimos de sistemas mecânicos ou eletrônicos que não 

tenham sido aprovados pelos órgãos normativos e controladores que regem a 

modalidade. Ao atleta não será permitido nenhuma alteração de seus 

equipamentos individuais utilizado nessa competição. Caso infrinja essa 

determinação, será automaticamente desclassificado. Não haverá direito a 

recurso contra a decisão da organização. 

10.2 - Ao competir, todos os corredores têm que usar camisa de ciclismo com 

mangas e uma bermuda (entende-se como bermuda uma calça curta que 

termina acima dos joelhos). As camisas sem mangas são terminantemente 

proibidas. 

10.3 - Não será permitida a utilização de camisas de clubes de futebol, 

basquete ou qualquer outro esporte que não seja a camisa de ciclismo. 



10.4 - É obrigação de cada atleta levar consigo toda a comida e bebida a ser 

consumida para a conclusão da etapa/prova. A título de apoio 

SUPLEMENTAR, a organização fornecerá água potável para os atletas 

inscritos em postos de hidratação ou postos de controle a serem distribuídos ao 

longo do percurso. Será permitido ao atleta levar peças e/ou ferramentas desde 

que não possam causar perigo para outros competidores. 

10.5 - O participante é obrigado a permanecer no percurso designado e 

sinalizado pela organização sob pena de desclassificação a quem tiver por 

objetivo burlá-lo. A organização utilizará placas de sinalização, fitas zebradas, 

bandeirolas, marcas de cal e toda e qualquer forma de sinalização necessária 

para que o atleta siga no percurso oficial da prova. O uso de atalhos é 

terminantemente proibido e implicará sua desclassificação. O ciclista está 

autorizado a voltar na rota, a qualquer momento, a fim de reunir-se ao/a 

seu/sua parceiro/parceira. Por questões de segurança ou motivo de força 

maior, a organização poderá, sem aviso prévio, alterar o percurso oficial. 

10.6 – O percurso da prova passa por todos os tipos de vias. É de extrema 

importância que siga todas as regulamentações do CTB – Código de Trânsito 

Brasileiro. Tenha muita atenção, trafegue sempre pela sua mão de direção, 

fiquem alerta com cruzamentos, curvas e descidas. 

10.7 - Serão desclassificados os atletas que: 

 Fornecerem informações falsas; 

 Praticarem manobras consideradas desleais; 

 Praticarem condutas antidesportivas, mesmo que não ocorram 

durante o transcorrer da prova; 

 Fizerem uso de caminhos que não os do percurso oficial; 

 Fizerem uso de auxílio de veículos automotivos ou não (pegar 

carona); 

 Trocarem de bicicleta; 

 Não possuírem pelo menos um número de identificação durante a 

prova; 

 Forem ajudados de qualquer forma por terceiro, inclusive por 

animais de estimação; 

 Derem ou receberem manutenção fora dos pontos oficiais de 

apoio; 

 Largarem fora da área determinada pela organização para sua 

categoria; 

 Desrespeitarem membros da organização ou tumultuarem os 

trabalhos da organização, desde a entrega dos kits de inscrição 

até o final da programação do evento. 

10.8 - É terminantemente proibido o trânsito de motos, quadriciclos ou 

quaisquer outros veículos, inclusive bicicletas, que não estejam envolvidos na 



organização da prova. A utilização de quaisquer desses meios como apoio 

resultará na desclassificação; 

10.9 – Início das Etapas: O portão de largada será aberto 30 (trinta) minutos 

antes do horário estipulado pela organização. Os portões de largada serão 

fechados cinco minutos antes do horário oficial de início da etapa. Os dois 

atletas deverão entrar no portão de largada juntos, uma vez dentro não será 

permitida sua saída. 

10.10 - Cronometragem: Assim que a equipe de cronometragem apurar os 

resultados finais de cada etapa por categoria, esses tempos serão anunciados 

e afixados para a avalição dos interessados. O tempo é definido quando o 

segundo membro da dupla cruzar a linha de chegada. 

10.11 - Recursos: Os recursos serão aceitos em até 15 minutos após a 

divulgação dos resultados oficiais. Passado esse prazo, homologa-se e 

divulga-se como resultado oficial pela organização. Somente serão aceitos 

recursos por escrito e acompanhado de um pagamento de R$ 100,00 (Cem 

Reais). Caso julgado procedente será devolvido. Não serão aceitos recursos 

coletivos; 

10.12 – Sua Equipe: Os ciclistas devem andar com seu companheiro de 

equipe em todos os momentos da prova e devem permanecer dentro do tempo 

de separação máximo permitido que são de dois minutos. Essa separação 

pode ser medida no início e no final de cada etapa ou nos vários pontos de 

controle e pontos de apoio durante a prova. As equipes deverão chegar juntas 

em todos os pontos de apoio distribuídos nos percursos da prova. A não 

observância deste requisito acarretará um acréscimo de 05 (cinco) minutos 

cumulativos caso a infração seja reincidida. Em relação ao desafio do Rei da 

Montanha e da Rainha da Montanha, o tempo de separação limite não será 

observado a partir da faixa de sinalização até o seu final.  

10.13 - Tempo limite: O tempo limite para completar a prova será de 6 (seis) 

horas para a etapa Serra da Cupaóba e de 8 (oito) horas para a etapa 

Maratona dos Engenhos. O atleta que não completar a prova no tempo 

determinado será considerado desclassificado. A regra de separação entre os 

ciclistas de limite máximo de dois minutos será aplicada. Caso seja infringida, a 

dupla será penalizada, e sua reincidência resultará desclassificação; 

10.14 - Desistências: Em hipótese alguma o dinheiro referente à inscrição será 

devolvido caso o atleta desista da prova, a qualquer tempo. As inscrições são 

pessoais e intransferíveis; 

10.15 - Numeração: Cada atleta receberá um numeral pessoal e intrasferível. 

O numeral rígido (placa) deverá ser afixado no guidão da bicicleta. Em hipótese 



alguma o tamanho, formato ou qualquer outra característica da placa poderão 

ser alterados ou cortados, podendo chegar até sua desclassificação; 

10.16 - A organização, hotéis, pousadas, restaurantes, prefeituras municipais, 

FPC, promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos e/ou 

furtos, danos de equipamentos, danos e/ou furtos de bicicletas ou qualquer 

outro equipamento de segurança pessoal, traumatismos ou lesões em atletas 

ou colaboradores que por ventura venham a acontecer durante o treinamento 

ou a competição. 

10.17 - Decisões soberanas: As dúvidas ou omissões constantes desse 

regulamento serão admitidas e discutidas pela comissão organizadora 

juntamente com o comissário da FPC. As decisões tomadas terão caráter 

soberano, não cabendo recurso; 

10.18 - A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Aos atletas 

que tiverem alguma restrição ao uso de sua imagem, deverão fazê-la por 

escrito antes da prova. Caso não faça, TODAS as imagens serão tidas como 

liberadas para quaisquer tipos de uso e em quaisquer datas, sem nenhuma 

compensação financeira; 

10.19 - É de inteira reponsabilidade de cada participante: 

 Ter um plano de saúde para assistência/cobertura financeira em 

caso de acidente. As equipes médicas que apoiam esse evento 

prestarão os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado 

para a unidade de saúde mais próxima. A partir desse momento, 

termina a responsabilidade da organização e todas as despesas 

médico/hospitalares correrão por conta do acidentado; 

 Zelar pela boa imagem do esporte e pela preservação da 

natureza.  

 Ao se inscrever nessa competição cada participante declara ter 

entendido e aceitado todas as normas e isenta o organizador, 

promotor, patrocinadores e apoiadores de toda e qualquer 

responsabilidade quanto a furtos e roubos, acidentes ou sobre e 

quaisquer consequências de sua participação no evento. Declara 

ainda, que não esteja impedido de participar deste ou qualquer 

outro esporte por motivos médicos. 

11 - Lembre-se: Seja cordial e educado com as pessoas do local; Deseje bom 

dia, boa tarde, boa noite! Lembre-se de, se abrir, fechar porteiras, cancelas e 

colchetes que encontrar; Interfira da menor maneira possível no meio-

ambiente, mantenha-o da forma que o encontrou; Não jogue seu lixo em 

qualquer lugar, guarde consigo até encontrar algum local que possa descartá-

lo; Leve apenas recordações e deixe boas lembranças para aqueles que 

ficaram. 



12 – Ao inscrever-se nessa competição, o participante declara que leu, 

compreendeu e aceitou todas as normas aqui contidas, bem como nos 

regulamentos da UCI, CBC e FPC.  

*Este Regulamento foi atualizado em 03/10/2019. 


