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BEM-VINDO AO PRIMEIRO PARACAMBI RIDE DE XCM. 

REGULAMENTO - Atualizado em 02/08/2021 

COVID-19 

O Grupo Pedala Paracambi, com o intuito de preservar a vida, adotará todas as boas práticas 

impostas pelos órgãos de vigilância sanitária municipal, dentre eles: 

• Obrigatório o uso de máscara pelos atletas e suas respectivas equipes de apoio; 

• Apenas pessoal devidamente identificados poderão permanecer na área destinada ao 

evento; 

• Teremos álcool à disposição para todos; 

• Fiscalização para o cumprimento das normas sanitárias, em caso de descumprimento, o 

atleta poderá ser desclassificado e sua equipe punida; 

Evite aglomerações.         

1. DESCRIÇÃO DO EVENTO 

Estaremos realizando um dos maiores eventos de MTB da região que fora idealizado pelo Grupo 

Pedala Paracambi no município de Paracambi-RJ no dia 14/11/2021. O evento reunirá atletas 

de Mountain Bike de vários estados brasileiros. O percurso PRO possui cerca de 57km com 

aproximadamente 1600 de ganho de elevação e cera de 25,27km com 914m de ganho de 

elevação para a categoria SPORT. POR SER UM EVENTO OFICIAL, VALERÁ PONTO NO 

RANKING ESTADUAL - FECIERJ. Para participar do evento, os atletas deverão ter 13 anos de 

idade completos no ato da inscrição mesmo que não sejam federados. Para pontuar, verifique 

sua situação cadastral junto a FECIERJ. 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas pelo site do www.sympla.com.br 

200 INSCRIÇÕES SERÃO LIBERADAS A PARTIR DO DIA 8 DE AGOSTO DE 2021 ÀS 23:59. 

Horário de Brasília. 

Não teremos inscrições após essa data. 

 

3. KIT ATLETA 

Placa de identificação e chip para cronometragem que serão recolhidos ao término para que 

possa ser entregue a medalha finisher ao atleta. 

OBS.: NÃO SERÁ DISPONIBILIZADO MEDALHA PARA OS ATLETAS FALTANTES. 

 

4. PREMIAÇÃO DO EVENTO 

 

• Pódio com troféu até o 5° lugar para todas as categorias; 

 

• Medalha de Finisher; 

 

• Sorteio de Brindes; 

 

 



 

 
2 

 

5. VALOR DA INSCRIÇÃO 

APENAS INSCRIÇÃO - R$ 100,00 + TAXA DO SITE; 

INSCRIÇÃO + CAMISA DO EVENTO - R$ 165,00 + TAXA DO SITE; 

 
 

 

6. CATEGORIAS COM PONTUAÇÃO NO RANKING ESTADUAL 

           6.1 - Circuito PRO - 60km | 1500 de altimetria 

• ELITE MASCULINA; 
• ELITE FEMININA; 
• JÚNIOR MASCULINA -           17 A 18 ANOS; 
• SUB 23 MASCULINA -            19 A 23 ANOS; 
• SUB 30 MASCULINA -            24 A 29 ANOS; 

• MASTER A1 MASCULINA -    30 A 34 ANOS;      

• MASTER A2 MASCULINA -    35 A 39 ANOS; 
• MASTER B1 MASCULINA -    40 A 44 ANOS; 
• MASTER B2 MASCULINA -    45 A 49 ANOS; 
• MASTER C1 MASCULINA -    50 A 54 ANOS; 
• MASTER C2 MASCULINA -    55 A 59 ANOS; 
• MASTER D1 MASCULINA -    60 A 64 ANOS; 
• MASTER D2 MASCULINA -    65 A 69 ANOS; 
• PcD MASCULINA; 

6.2 - Circuito SPORT - 25,27km | 914m de altimetria 

• JUVENIL MASCULINA -          ATÉ 16 ANOS; 

• JUVENIL FEMININA -             ATÉ 16 ANOS; 

• JÚNIOR FEMININA -              17 A 18 ANOS; 

• SUB 23 FEMININA -                 19 A 23 ANOS; 
• SUB 30 FEMININA -                  24 A 29 ANOS; 

• MASTER A FEMININA -           30 A 39 ANOS;      

• MASTER B FEMININA -           40 A 49 ANOS; 
• MASTER C FEMININA -          ACIMA DE 49 ANOS; 
• PcD FEMININA; 
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7. CATEGORIAS SEM PONTUAÇÃO NO RANKING ESTADUAL 

            7.1 - Circuito PRO - 60km | 1500 de altimetria 

• OPEM MASCULINA - IDADE LIVRE; 

• OPEM FEMININA - IDADE LIVRE; 

       7.2 - Circuito SPORT - 25,27km | 914m de altimetria 

• SPORT - ESTREANTE MASCULINA - 13 A 29 ANOS; 

• SPORT - ESTREANTE MASCULINA - 30 A 39 ANOS; 

• SPORT - ESTREANTE MASCULINA - 40 A 49 ANOS; 

• SPORT - ESTREANTE MASCULINA - ACIMA DE 49 ANOS; 

• SPORT - ESTRANTE FEMININA - IDADE LIVRE; 

 

8. ESTRUTURA DO EVENTO 

• UTI MÓVEL; 

• SEGURO ATLETA; 

• PONTOS DE HIDRAÇÃO NA LARGADA E EM PONTOS ESTRATÉGICOS NO PERCURSO; 

• APOIO TÉCNICO (CARRO E MOTO); 

• POLICIAMENTO E GUARDA MUNICIPAL; 

• FISCAIS DE PROVA; 

• MESA DE FRUTAS PARA OS ATLETAS; 

• FOTÓGRAFOS; 

• BANHEIROS QUÍMICOS; 

 

 

9. PERCURSO 

O percurso terá início próximo ao antigo Cassino de Paracambi, subindo para o bairro da Cascata 

(+ou- 2km de afasto), seguiremos então por estrada de chão até a entrada do Maanaim onde 

adentraremos por trecho de Single Track em mata fechada, após, faremos a subida invertida da Praça 

Verde e desceremos todo o trajeto da Graúna até a Cedae. Subiremos até o ponto de onde a Categoria 

PRO seguirá até a descida do Sítio Himalaia e a Categoria Sport fará a descida da Formiga, entrando 

na trila dos cachorrinhos e finalizando próximo ao colégio Terra de Educar. Os atletas do circuito PRO 

após a descida do Himalaia subirão pela estrada da água viva e farão a descida da torre de 

transmissão até a linha de chegada no mesmo local da SPORT. 

O atleta deve tomar muito cuidado e respeitar as leis de trânsito já que o percurso não é 

exclusivo. Essa prova pode ser realizada por atletas iniciantes e com média experiência em 

trilhas, subidas e descidas. O trajeto se enquadra no perfil XCM. USO OBRIGATÓRIO DOS 

EQUIPAMENTOS SEGURANÇA (CAPACETE, LUVAS, ÓCULOS, CALÇADO FECHADO E 

VESTIMENTAS CONDIZENTES COM O TIPO DE EVENTO). 

É necessário concordar com o regulamento e termo de responsabilidade que será 

disponibilizado no ato da inscrição para o evento. 
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10. INFORMAÇÕES DIVERSAS 

• Chegada obrigatória no local para retirada do kit entre 6h e 8h; 

• Largada: 9:00h (todas as categorias com INTERVALOS DE 1 MINUTO); 

• Idosos a partir de 60 anos pagam com 50% de desconto. Para conseguir o benefício é 

necessário entrar em contato com o organizador e enviar os documentos necessários; 

• As fotos do evento serão vendidas pelos parceiros em seus sites e não cabe a 

organização da PARACAMBI RIDE fornecer de maneira gratuita aos inscritos; 

• Apenas fotógrafos devidamente autorizados poderão participar; 

• A organização da PARACAMBI RIDE não se responsabiliza por carros, motos, bicicletas 

ou qualquer outro objeto que esteja ou não participando do evento; 

• A organização da PARACAMBI RIDE não fornece serviços de mecânica, o atleta deverá 

providenciar com a própria equipe ou procurar algum parceiro no dia do evento que 

ofereça os serviços de forma autônoma, ou seja, valores serão cobrados no ato da 

realização do serviço; 

• O atleta deve levar seu kit de reparo e ferramentas, assim como câmara reserva, bomba 

de encher pneu etc. A organização da PARACAMBI RIDE não irá fornecer nenhuma 

ferramenta ou acessório, ficando exclusivamente a cargo do atleta; 

• Todas as informações coletadas no ato da inscrição são de suma importância e deverão 

ser preenchidas de forma verídica para a geração do Termo de Responsabilidade que 

será necessário a assinar para retirada do Kit; 

• Cabe a organização da PARACAMBI RIDE decidir sobre nova data para realização caso se 

faça necessário por quaisquer motivos de força maior, por interferência externa ou por 

determinações da Administração Pública Municipal e seus respectivos órgãos de saúde 

(COVID-19); 

• Fica a cargo do atleta acompanhar as mudanças caso necessário. Em caso de 

cancelamento e/ou adiamento da PARACAMBI RIDE, o valor da inscrição não será 

devolvido e sim transferido para a data futura, não sendo necessário outra inscrição; 

• O atleta que desistir da PARACAMBI RIDE, poderá solicitar a devolução da taxa de 

inscrição até 30 dias antes do dia do evento, após esta data, o atleta não terá mais 

direito ao pleito; 

• Atletas menores de 18 anos poderão contar com acompanhante devidamente 

identificados e registrados no local da realização da PARACAMBI RIDE; 

• A organização da PARACAMBI RIDE não fornecerá hidratação e/ou alimentação gratuita 

para pessoas que não sejam atletas ou façam para do STAFF.  Parceiros do evento 

estarão vendendo comida e bebida aos atletas e ao público em geral; 

• O atleta deverá escolher sua categoria de acordo com sua faixa etária considerando a 

sua idade na data da realização do evento; em caso de inverdade, e o fato devidamente 

comprovado para organização, o atleta não poderá subir ao pódio caso obtenha 

classificação entre os 5 primeiros colocados; 

 

11. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

• CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO - 14:00 (HORÁRIO DE BRASILIA) 

Os atletas deverão se apresentar com a mesma vestimenta com a qual realizou a prova, salvo 

em casos específicos. Neste caso deverão estar trajados com vestimentas adequadas para a 
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cerimônia. Em caso de descumprimento, atleta não será premiado e perderá o direito ao prêmio, 

mas não os pontos adquiridos. Os resultados das provas serão publicados no site da Federação 

de ciclismo (www.fecierj.org.br) e nas redes sociais. 

 

12. DESCLASSIFICAÇÃO DO ATLETA 

O atleta será terminantemente desclassificado da PARACAMBI RIDE caso se enquadre nos 

motivos listados ou por quaisquer outro que a Organização da PARACAMBI RIDE julgue 

pertinente. Uma vez desclassificado, não pontuará, não receberá medalha e ou troféus e perderá 

o direito de reclamação futura. 

• Fazer uso de manobras arriscadas não condizente com o FAIR PLAY do esporte; 

• Utilizar de caminhos paralelos para obter vantagem na competição (CORTAR 

CAMINHO); 

• Fechar de maneira proposital outro competidor; 

• Fazer uso indevido do numeral e/ou chip; 

• Ofender o público, organização, equipe de apoio ou outro atleta; 

• Aquecer ou transitar no local do percurso; 

• Estiver sem os itens de segurança obrigatórios no regulamento; 

• Largar antes do permitido; 

• Pegar carona com outro atleta que não esteja devidamente inscrito no evento; 

• Transitar de bike dentro do local destinado ao alinhamento dos atletas da prova e 

assim, colocar as pessoas em risco; 

• Chegar após o horário estipulado pela organização para a retirada do kit; 

• Não Largar no local oficial; 

• Largar antes e/ou fora antes de sua categoria e/ou bateria. 

 

13. RESULTADOS E RECURSOS 

Somente serão aceitos recursos por escritos e entregues à organização até 10(dez) minutos 

após a chegada. Os recursos serão julgados pela organização do evento. 

 

14. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

• ENCERRAMENTO AS 15:00 (HORÁRIO DE BRASILIA - APÓS ESSE HORÁRIO OS 

ATLETAS SERÃO CONDUZIDOS PELA EQUIPE DE APOIO PARA O PONTO DE 

LARGADA) 

 

15. LOCAL DO EVENTO 

Praça Presidente Castelo Branco - Paracambi - RJ | ANTIGA BRASIL INDUSTRIAL 
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16. GRATUIDADE 

• PcD (Precisam entrar em contato pelo whatsapp (21-96421- 0599) antes de se 

inscreverem para enviar o termo de responsabilidade e documentação. Passando o 

prazo final de inscrição (09/10/2021), caso haja vaga e o organizador ainda queira 

realizar inscrições, todos pagarão, incluindo a categoria PCD.) 

 

PARACAMBI RIDE de XCM 2021 - AQUI VOCÊ FAZ A DIFERENÇA! 

 

 

 

 

 


