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REGULAMENTO CIRCUITO CALOI GP RAVELLI 2015 – 10 ANOS 

PROVA DE XCO – CROSS COUTRY (SÁBADO) 

  

I - A prova 

Será disputada no sistema cross country  ou XCO. As categorias Pró e Sport largarão separadas, 

por bolsões conforme divulgado no Briefing Eletrônico  conforme programação de cada etapa. O 

alinhamento dentro de cada bateria será aleatório, com exceção dos líderes de cada categoria que 

largarão na primeira fila dos seus respectivos bolsões.  

  

II - Placas Numéricas: 

Todo atleta que se inscrever na prova receberá uma placa com numeral de identificação e cor 

diferente entre as categorias Sport e Pró. Caso o atleta vá competir nas duas provas (XCO e XCM, 

ele utilizará a mesma placa na Etapa). O Chip de Cronometragem será afixado nas placas das 

Categorias Pró e Sport. O Atleta que perder a Placa antes da prova poderá conseguir outra 

pagando uma taxa de R$ 50,00, desde que a referida placa não apareça na cronometragem da 

prova. Caso isso aconteça, o mesmo deverá pagar o valor integral da inscrição (de R$ 120,00). 

O Atleta que perder a placa durante a prova, será automaticamente desclassificado. 

  

III - Roteiro da Prova: 

O roteiro de prova será feito dentro de propriedade privada, e passará por estradas de terra, 

singles, obstáculos naturais e artificiais. 

A extensão do percurso, sua altimetria e  número de voltas a serem dadas pelas Categorias Pró e 

Sport serão definidos próximos ao evento e divulgados pela organização na home page 

(www.gpravelli.com.br) e na fanpage do evento: 

https://www.facebook.com/CircuitoCaloiGpRavelli 

Horário das Baterias no sábado e número de voltas 

Bateria Sport A: 09:00 (Todas as Categorias Sport Feminino, Juvenil Sport Masc, PNE, Senior Sport 

Masc, Veterano A Sport Masc, Veterano B Sport Masc, Veterano C Sport Masc, Over 60 Sport 

Masc) 

Número de voltas: 

 Juvenil Sport Masculino – 2 voltas 

http://www.gpravelli.com.br/
https://www.facebook.com/CircuitoCaloiGpRavelli
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 Todas as Categorias Femininas Sport, PNE, Veteranos B, Veterano C e Over 60 – 3 voltas 

 Senior Sport, Veterano A Sport -  4 voltas 

 

Bateria Sport B: 11:00 (Sub 25 Sport Masc, Sub 30 Sport Masc, Master A, Master B ) 

 Sub 25 Sport Masc, Sub 30 Sport Masc, Master A, Master B – 4 voltas 

Bateria Pró A: 13:00 (Feminino Expert, Master B, Senior, Veterano A, Veterano B, Veterano C) 

 Feminino Expert, Master B, Senior, Veterano A, Veterano B, Veterano C – 4 voltas 

Bateria Pró B: 15:00 (Elite Masc e Fem, Junior, Sub 25, Sub 30 e Master A Pró) 

 Elite Masculina-  7 voltas 

 Elite Feminina- 5 voltas 

 Junior, Sub 25, Sub 30 e Master A Pró  - 5 voltas 

 

A organização da prova poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por questões de 

segurança ou de força maior. 

Para a modalidade XCO, não existe categoria Dupla. 

 

IV - Inscrições: 

Cada inscrição dá direito a um kit com placa com o numeral de identificação, chip, brindes dos 

patrocinadores, seguro de vida, frutas, prêmios, hidratação etc. Para realizar a inscrição o atleta 

deverá acessar o site da prova. O GP Ravelli não devolve o valor das inscrições já pagas. 

Transferências devem ser feitas ao longo do mesmo ano e sempre para o mesmo atleta, 

respeitando os prazos informados pela Organização. Elas devem ser solicitadas até 7 dias antes da 

realização da etapa na qual o atleta está inscrito através do email contato@gpravelli.com.br. Não 

transferimos inscrições após esse prazo. 

ATENÇÃO NOVO 2015: Atletas que se inscreverem nas provas de XCO e XCM de uma mesma etapa 

receberão uma camisa de ciclismo no seu KIT. 

Caso o atleta se inscreva somente na prova de XCO ou somente na prova de XCM, ele receberá 

uma camisa de poliamida no seu KIT. 

A placa do atleta será a mesma na prova de XCO e de XCM de uma mesma etapa. 
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V - Percursos e Categorias: 

O Atleta deverá se inscrever na  faixa etária correspondente à idade que o mesmo terá no ano 

vigente do Campeonato. Ou seja, se o competidor faz 40 anos ao longo de 2014, ele já deverá 

fazer a sua inscrição desde o início na Categoria Senior (40-44 anos). O sistema de inscrição faz 

essa escolha automaticamente a partir da data de nascimento informada. 

A prova terá um traçado único para as Categorias Pró e Sport, variando somente o número de 

voltas para cada categoria que será estipulado pela organização e divulgado no site do evento e 

FanPage do Facebook: 

Para a prova de XCO, não existem as seguintes categorias: Duplas (Pró e Sport), Elite Sport 

Masculino (cada atleta deverá correr na sua faixa etária correspondente) e as Categorias 

Femininas possuem faixas etárias distintas da prova de XCM (Maratona). Confira as categorias 

abaixo: 

 

Categorias Pró: 

1.1 - Elite Pró Masculina (17 anos +) 

1.2 - Elite Pró Feminina (17 anos +) 

1.3 - Feminino Expert Pró (17 anos +) 

1.4 - Junior Pró (17 a 19 anos) 

1.5 - Sub 25 Pró (20 a 24 anos) 

1.6 - Sub 30 Pró (25 a 29 anos) 

1.7 - Master A Pró (30 a 34 anos) 

1.8 - Master B Pró (35 a 39 anos) 

1.9 - Senior Pró (40  a 44 anos) 

1.10 - Veterano A Pró (45 a 49 anos) 

1.11 - Veterano B Pró (50 a 54 anos) 

1.12 - Veterano C Pró (55 ou mais) 

 

Categorias Sport: 

2.1 -Juvenil Masculino (14 a 16 anos) 
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2.2 - Sub 25 Masculino (17 a 24 anos) 

2.3 -Sub 30 Masculino (25 a 29 anos) 

2.4 - Master A Masculino (30  34 anos) 

2.5 - Master B Masculino (35 a 39 anos) 

2.6 - Senior Masculino (40  a 44 anos) 

2.7 - Veterano A Masculino (45 a 49 anos) 

2.8 - Veterano B Masculino (50 a 54 anos) 

2.9 - Veteranos C Masculino (55 ou mais) 

2.10 – Sub 25 Feminino (16 a 24 anos) 

2.11 – Sub 40 Sport Feminino (25 a 39 anos) 

2.12 – Over 40 Sport Feminino (40 anos ou mais) 

2.13 - PNE - Portadores de Necessidades Especiais (18 anos +, somente portadores de deficiências 

físicas visíveis: atrofia / distrofia, ausência de membros). A partir deste ano essa categoria passa a 

ser paga, e a fiscalização com relação aos competidores maior: O Organizador poderá desqualificar 

um atleta no pódium caso este não apresente as características necessárias para participar desta 

categoria. 

 

VI - Premiação dos Atletas 

Os 5 primeiros colocados de cada categoria receberão Medalhões da Organização no momento do 

pódium. 

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 medalhões poderão ser retirados no escritório do GP 

Ravelli no prazo de 1 mês depois da etapa. Os prêmios em dinheiro e produtos dos patrocinadores 

não serão entregues após  a cerimônia. 

 

VII - Classificação do Campeonato XCO: 

Todas as categorias serão classificadas de acordo com o menor tempo de prova. O campeão  de 

cada categoria será o ciclista que somar o maior número de pontos ao longo do campeonato. Em 
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caso de empate valerá a melhor posição na última etapa. Pontuarão em cada etapa todos os 

atletas do 1° ao 15° colocado, conforme a tabela abaixo: 

  

1°=20      2°=17     3°=15     4°=13     5°=11      6°=10       7°=09     8°=08      9°=07     10°=06       11°=05       

12°= 04     13°= 03     14°= 02     15°=01 

 Nos 10 Anos de GP Ravelli, os atletas que correrem a prova de XCO no sábado que antecede a 

prova de XCM, receberão um bônus de 2 pontos que serão somados ao resultado da prova de 

XCM da Etapa. IMPORTANTE: É preciso concluir a prova de XCO para receber a bonificação. 

IMPORTANTE: Essa regra não se aplica para as categorias de Dupla (Pró e Sport).  

A divulgação dos resultados de cada etapa será anunciada após o término da mesma. A 

classificação do campeonato será divulgada no site oficial do evento www.gpravelli.com.br 

 

VIII - Mudança de Categoria 

O atleta que iniciar sua participação em uma categoria e, ao longo do campeonato,  decidir trocar 

para outra, a pontuação não será computada, ou seja, perderá os pontos anteriores.  

IX - Vistorias: 

Na entrada do funil para o alinhamento das categorias, será realizada a vistoria dos atletas para 

confirmação das placas com o numeral do atleta, chip, pulseiras, lacres ou qualquer outro 

acessório de identificação exigido pela organização. O atleta que não estiver com a placa de 

numeral devidamente instalada ou portando o acessório exigido pela organização será impedido 

de alinhar para a largada até sua devida regularização com a organização da prova. 

  

X - Alimentação e apoio: 

Os apoios das equipes aos seus atletas poderão ser realizados apenas nas áreas indicadas pela 

Organização do GP Ravelli em cada etapa. Essa informação será dada nos respectivos briefings 

eletrônicos de cada prova. Atletas que receberem apoio fora dessas áreas serão automaticamente 

desclassificados. 

  

XI - Segurança: 

Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate. O atleta terá acesso aos 

números de emergência da Organização do Evento no verso da sua placa de identificação. 

http://www.gpravelli.com.br/
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Lembramos que devido ao difícil acesso de alguns trechos do circuito, a equipe de resgate do 

Evento utilizará dos meios de transporte disponíveis, os quais possuem limitações quanto à 

velocidade e progressão. 

Nos trechos mais perigosos dos percursos a Organização deixará placas de sinalização e Staff 

indicando para a diminuição da velocidade e cuidado com o terreno. O atleta deverá atender às 

sinalizações durante toda a prova e respeitar os avisos do Staff. 

Em caso do Atleta  desrespeitar as orientações, colocando em risco sua integridade física e de 

outros competidores,  a Organização poderá penalizá-lo com a desclassificação ou outras medidas 

cabíveis. 

Atletas que perderem suas placas durante a competição serão automaticamente declassificados 

da Etapa. 

Atletas que não estiverem oficialmente inscritos no evento  não terão direito a nenhuma estrutura 

oferecida pelo GP Ravelli (hidratação,  socorro médico e outros serviços). Caso esses atletas 

causem qualquer transtorno durante a prova, ou coloquem em risco a vida dos competidores, a 

Organização tomará as medidas jurídicas cabíveis. 

  

XII - Cortes: 

Por motivos de segurança, e para que o GP Ravelli possa dar auxílio e atendimento de qualidade a 

todos os competidores, a organização estabelecerá horários de corte, encerrando os trabalhos dos 

fiscais de acordo com a programação de cada etapa. Os bikers que ainda estiverem no percurso 

deverão obrigatoriamente seguir as instruções dos fiscais e/ ou serem conduzidos até a chegada 

pelos veículos da organização. 

Os atletas que se recusarem a seguir as instruções dos Staffs e horários de corte estarão 

automaticamente desobrigando o GP Ravelli a prestar qualquer tipo de assistência. 

  

XIII - Equipamentos: 

É obrigatório o uso de bicicletas aro 26, 27,5 e 29 tipo MTB, capacete e luvas. Atletas que 

desobedecerem a essa recomendação serão desclassificados e perderão a pontuação do 

campeonato. 

Não será permitida a troca de bicicleta durante a prova, os atletas somente poderão receber apoio 

nas áreas demarcadas pela Organização. 

  

XIV - Cancelamento da prova: 
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Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, condições 

meteorológicas, etc), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização que não 

seja a devolução da taxa de inscrição. 

  

XV - Responsabilidades: 

O competidor inscrito assinará eletronicamente um termo de responsabilidade por livre e 

espontânea vontade e que leu e está de acordo com o seu regulamento. Está ciente de que esta 

competição é um esporte de risco. Atesta que está clinicamente em condições e devidamente 

treinado. Concorda em observar qualquer decisão oficial da corrida relativa à possibilidade de 

terminá-la seguramente. Assume todos os riscos em correr a Copa, inclusive os relativos a quedas, 

contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima, incluindo alto calor e/ou umidade, 

condições do circuito e do tráfego. Tendo em lista esta 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 do GP RAVELLI. Concede permissão à organização, 

para que utilize sua imagem em fotos, filmes, gravações, etc. para divulgação que mostre a sua 

participação. 

  

XVI - Regras Gerais e Punições: 

O Atleta poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela Organização caso: 

Seja flagrado jogando  lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas. 

Saia com a bike da área de largada após a vistoria; 

Receba qualquer ajuda fora da área de apoio delimitada pela Organização; 

Seja resgatado durante a prova; 

Passe informações incorretas / falsas no preenchimento da inscrição. 

Complete a prova sem o número de identificação. 

Realize manobras ou atitudes desleais contra outros ciclistas. 

Troque de bicicleta ou ciclista. 

Corte caminho ou não passe por caminho demarcado pela Organização. 

Pegue carona durante a prova. 

Tumultue o trabalho da organização antes, durante ou após a prova e na apuração dos resultados. 
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Desrespeite qualquer membro da organização. 

Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da prova. 

Caso a Equipe Médica e Staff do GP Ravelli constate que um competidor utilizou medicamentos 

classificados pela Confederação Brasileira de Ciclismo como dopping,  ou qualquer 

droga/medicamento  que coloque em risco a sua saúde, ele automaticamente será banido de 

qualquer competição organizada pelo GP Ravelli 

ATENÇÃO:  Atletas não inscritos que utilizarem a inscrição de terceiros serão penalizados pela 

Organização através do bloqueio dos mesmos para outras inscrições e inserção do nome dos dois 

atletas envolvidos no caso na Black List compartilhada entre os organizadores de provas de MTB, 

impedindo que os dois possam se inscrever em outras provas do Calendário. A regularização 

poderá ser feita somente através do pagamento de uma taxa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para 

a Organização. 

Caso o Atleta tenha também prejudicado o resultado de alguma categoria, ele será responsável 

também por arcar com os custos da troca e envio dos troféus e prêmios aos Atletas corretos. 

  

XVII – Outras Considerações 

A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados sob a 

responsabilidade dos fiscais ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento. 

Não será devolvido em hipótese alguma o valor pago pela inscrição. Só serão transferidas 

inscrições para a etapa seguinte dentro  da mesma temporada somente nos casos em que o 

interessado tenha comunicado a organização 7 dias antes da etapa corrente. 

Em toda a temporada 2015, o atleta deverá doar 1 Kg de alimento não perecível por Etapa, que 

deverá ser entregue na retirada do Kit da Etapa corrente. (se o atleta estiver inscrito nas provas de 

XCM e XCO de uma mesma etapa, ele deverá doar somente 1 kg de alimento) 

A categoria PNE  somente aceitará atletas com necessidades especiais visíveis, ou seja, atrofia ou 

falta de partes da estrutura corporal, para que se possa buscar níveis igualitários de 

competitividade entre os competidores. Caso contrário o atleta deverá se inscrever nas demais 

categorias do campeonato. A Organização está autorizada a retirar do pódium qualquer atleta que 

não apresente as tais características, perdendo o direito a receber qualquer tipo de premiação. 

A Organização do GP Ravelli se dá ao direito de rejeitar e cancelar inscrições de Atletas que 

tenham demonstrado falta de ética, decoro e respeito ao próximo dentro ou fora da prova. 

ATENÇÃO - Atletas que não se inscreveram nas etapas e insistirem em pedalar junto com atletas 

inscritos em propriedades privadas: a partir do registro fotográfico e identificação visual dos 
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mesmos, serão inseridos em uma Black List, que será compartilhada entre Organizadores de 

provas de MTB e impedidos de se inscrever nos principais campeonatos da modalidade no País. 

   

XVIII - Questões Médicas e de Atendimento: 

É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e cobertura 

financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização que trabalham no evento 

prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais 

próximo. A partir daí a organização não se responsabilizará mais pelo mesmo. Todas as despesas 

médico-hospitalares correrão por conta do biker acidentado. 

Caso a Equipe Médica e Staff do GP Ravelli constate que um competidor utilizou medicamentos 

classificados pela Confederação Brasileira de Ciclismo como dopping,  ou qualquer 

droga/medicamento  que coloque em risco a sua saúde, ele automaticamente será banido de 

qualquer competição organizada pelo GP Ravelli. 

Desde a 4ª Etapa de 2013, o GP Ravelli faz uma triagem dos atletas inscritos e que apresentam 

quadros clínicos considerados de risco pela equipe médica da organização. Os mesmos são 

contatados por email e devem trazer um atestado médico que o libere para fazer as provas 

organizadas pelo GP. Sem essa autorização, esses atletas não poderão largar. 

ATENÇÃO:  

A partir da 2ª Etapa de 2014, o resgate de atletas não identificados (que não tenham pago a 

inscrição para a etapa corrente)  terá um custo de R$ 1 mil, que será cobrado mediante a liberação 

do equipamento do atleta resgatado pela nossa Equipe Contratada (ambulância, bombeiros e 

socorristas). O não pagamento desta taxa implicará automaticamente na inserção do atleta 

resgatado na Black List compartilhada entre Organizadores de provas de MTB. 

 XIX - Chegada: 

A chegada oficial será na entrada no pórtico divulgado pela organização horas antes da largada.  

XX - Termo de responsabilidade: 

Todos os participantes ao se inscreverem pelo sistema online do GP Ravelli estarão 

automaticamente concordando com todas as regras acima.  

XXI - Seguro: 

Todos os participantes estarão cobertos pelo seguro durante a competição, desde que informem 

corretamente o número do RG na ficha de inscrição online. O GP Ravelli não se responsabiliza por 

informações incorretas preenchidas pelo participante no ato da inscrição. 

 



 

10 Anos de GP Ravelli – Regulamento Prova de XCO 2015 - Página 10 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Li o e estou de acordo com o Regulamento acima. Estou ciente de que esta competição é um 

esporte de risco. Atesto que estou clinicamente em condições e devidamente treinado. Concordo 

em observar qualquer decisão oficial da corrida relativa à possibilidade de terminá-la 

seguramente. Assumo todos os riscos em correr o Circuito, inclusive os relativos a quedas, 

contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima, incluindo alto calor e/ou umidade, 

condições do circuito e do tráfego.  

Tendo em lista esta renúncia de direitos e conhecendo todos estes fatos já citados, aceito a 

inscrição e isento os organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes 

ou sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades por qualquer fato que me coloque 

fora da participação do GP RAVELLI.  

Concedo permissão à organização, para que utilize fotos, filmes gravações, etc. para divulgação 

que mostre a minha participação, renunciando aos direitos autorais.    


