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REGULAMENTO DA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE BONFIM – 2023 
 

OBJETIVO 

Incentivar a prática de atividades física, através do esporte de corrida de bicicleta em pistas de terra 
realizando a junção com a natureza como meio de Saúde e socialização. 

 
DA PROVA 

Art. 1º - A prova, promovida pela Prefeitura Municipal de Mata de São João e pela SECCE 
Secretaria Municipal de Cultura, Comunicação e Esportes tem o apoio da Polícia Militar da Bahia, 
da Guarda Municipal e da Secretaria de Saúde, se dará em conformidade com este regulamento. 
Art. 2º - A arbitragem será de responsabilidade da Comissão Organizadora, designada por esta 
secretaria. A prova é aberta para atletas a partir de 14 anos de idade. 

 
DAS INSCRIÇÕES 

Art. 3º - As inscrições serão, realizadas gratuitamente on line no site www.festadobonfim.com, no 
dia 27 de janeiro de 2023 ao dia 01 de fevereiro de 2020. O competidor com idade menor de 18 
anos deverá comparecer com os pais ou responsável legal para efetuar sua inscrição, qual 
assinará o termo de responsabilidade pela participação do menor. 

Art. 4º - Será obrigatório ao ciclista, o preenchimento da Ficha de Inscrição, e sua conclusão 
significará automaticamente a concordância de sua participação por livre e em espontânea vontade, 
isentando de qualquer responsabilidade por danos físicos corporais ou em equipamentos os 
realizadores do evento, e ainda de que goza de boa saúde e ter se preparado para a prova, 
autorizando o uso de sua imagem fotográfica ou de TV, para fins de divulgação e ou promoções 
vinculadas ao evento. 

Art. 5º - Os atletas inscritos receberão um kit contendo: A numeração da bicicleta no local da 
prova. 

Parágrafo Único - É obrigatória a fixação da placa com a numeração na frente da bicicleta. 

Art. 6º - A retirada do kit será no dia da prova, antes da largada e somente entregue ao atleta. 

Art. 7º - O número de atletas inscritos será limitado a 60 (sessenta) participantes, sendo que estas 
vagas estarão distribuídas entre 05 (cinco categorias) categorias. 

Art. 8º - As 05 (cincos) categorias para a prova descrevem-se: 
 

Categoria MASCULINO JUVENIL SUB 18 : até 
18 anos. 
Categoria FEMININA GERAL : A partir de 15 anos. 
Categoria MASCULINO SUB 30 : A partir de 18 
anos á 29 anos. 
Categoria MASCULINO 30 + : A partir de 30 anos 
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DA LARGADA 

Art. 9º - A Largada das categorias SUB 30 e 30 + será às 09 horas, do dia 06/02/2023 (segunda- 
feira). 

 
Art. 10 - A Largada das categorias FEMININA GERAL E JUVENIL será às 09h05min, do dia 
06/02/2023 (segunda-feira). 

 
DO PERCURSO 

Art. 11 - A largada será iniciada no Largo do Bonfim com percurso seguindo pela trilha na área 
atrás da Igreja do Bonfim. 

05(cinco) voltas nas categorias SUB 30 
04 (quatro) voltas nas categorias 30 + 
02 (duas) volta na categoria FEMININA GERAL e JUVENIL 

Parágrafo Único - Haverá posto de hidratação no Largo do Bonfim. 

DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO 

Art. 12 - O ciclista será classificado, quando: 
1. Completar o percurso em menor tempo e completar o pódio; 
2. Serão classificados os 03 (três) primeiros colocados das categorias JUVENIL; 
3. Serão classificados os 03 (três) primeiros colocados das categorias SUB 30 e 30 +; 
4. Serão classificadas as 03 (três) primeiras colocadas na categoria FEMININA GERAL. 

Art. 13 - O ciclista será desclassificado, quando: 
5. Não portar o número de inscrição da prova na frente da bicicleta; 
6. Escapar antes da largada; 
7. For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza; 
8. Empurrar, cortar caminho, pegar carona etc; 
9. Desacatar, outros atletas, o público e árbitros; 
10. Quando houver troca de números. 

Art. 14 - Os juízes têm livre arbítrio para julgar, assim, não permitindo reclamações ou 
interferências de competidores. 
 
DA PREMIAÇÃO 

Art. 15 - A premiação será concedida aos três primeiros colocados da categorias Juvenil, Sub 
30, 30 A+ e Feminino, de acordo com a colocação específica e serão disponibilizados troféus 
aos 03 (três) primeiros colocados de cada categoria de acordo com a descrição abaixo. 

Art. 16 - Serão disponibilizados a todos os participantes medalhas de participação no evento. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 17 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção Geral da Prova. 
 

Mata de são João-Ba, 26 de janeiro de 2020. 

 
Joselito Pereira Nascimento 
Diretor Municipal de Esportes 


