
ALTERAÇÃO Nº 01 DO REGULAMENTO 2º MUNDO NOVO RIDE – MTB MARATHON - 2021 

O Presidente da Associação de Ciclismo MTB Mundo Novo Fábio Soares 

CONSIDERANDO a baixa procura pela categoria Elite, tanto no masculino quanto no feminino, 

bem como visando proporcionar maior competitividade entre os participantes e ao mesmo tempo 

tornar mais justa a disputa, RESOLVE: 

Art. 1º. Ficam modificados os Artigos 4º e 7º, do regulamento do 2º MUNDO NOVO RIDE – MTB 

MARATHON - 2021, visando substituir a categoria Elite, tanto no masculino, quanto no feminino, 

e inserindo a premiação para os 5 primeiros colocados na geral de todas categorias PRÓ, de forma 

que os arts. 4º e 7º a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 4° - DOS PERCURSOS E CATEGORIAS: 

§1° A prova será dividida em 3 (três) percursos conforme segue: Percurso PRÓ (60 km 

aproximadamente); Percurso SPORT (40 km aproximadamente); Percurso TURISMO (20 km 

aproximadamente). 

§2º As categorias serão divididas da seguinte forma: 

MODALIDADE PRÓ 60 KM: 

Masculino 

Sub 30 masculino (18 a 29 anos); Master A1 (30- 34); Master A2 (35-39); Master B1 (40-44); Master 

B2 (45-49); Master C1 (50- 54); Master C2 (55-59) e Master D (60 acima); 

Feminino 

Sub 30 (18-29); Master A (30-39); Master B (40- 49); Master C (50 acima). 

 

MODALIDADE SPORT 40 KM: 

Junior masculino e feminino 12 a 17 anos. OPEN - masculino e feminino (18 anos acima).  

MODALIDADE TURISMO 20 KM: 

Adulto masculino e feminino – PNE (portadores de necessidades especiais) Masculino e Feminino. 

 

Art. 7º - DA PREMIAÇÃO PARA AS CATEGORIAS PRÓ, SPORT E TURISMO: 

 

§1º Todos os 5 (cinco) primeiros colocados de todas as categorias sejam, PRÓ, SPORT E TURISMO, 

serão premiados com troféus. 

I - Serão premiados com dinheiro os 5 primeiros colocados entre todos da categoria pró (Geral), 

tanto no masculino quanto no feminino, com os seguintes valores: O quinto(a) colocado(a) da geral 

receberá o valor de R$ 200,00 reais; o quarto(a) colocado(a) da geral receberá o valor de R$ 250,00 

reais; o terceiro(a) colocado(a) da geral receberá o valor de R$ 300 reais; o segundo colocado(a) da 



geral receberá o valor de R$ 350,00 reais e o primeiro(a) colocado(a) da geral receberá o valor de 

R$ 500,00 reais. 

Parágrafo único: Os atletas que ficarem entre os 5 primeiros colocados na geral, automaticamente 

serão excluídos do pódio e premiação das categorias, para que não haja dupla premiação dos atletas. 

II - os três primeiros colocados de todas as categorias Pró, já excetuados os que subiram para a geral, 

serão premiados da seguinte forma: 3º colocado R$ 80,00; 2º colocado R$ 120,00; 1º colocado R$ 

150,00. 

III- Não serão premiados com dinheiro os atletas dos percursos Sport e Turismo. 

§2º Serão premiados com medalhas de participação todos os atletas que completarem o percurso.  

§3º A premiação acontecera apenas após a chegada dos 5 (cinco) primeiros colocados de cada 

categoria e em todas as categorias disputadas. 

§4º As premiações em dinheiro são pessoais e indivisíveis. Fica terminantemente proibida o acordo 

entre os atletas para divisão dos valores auferidos com as premiações, famosa chegadinha, sendo 

que, a punição para a constatação de tal prática será a desclassificação de ambos competidores da 

competição e perda dos valores auferidos. 

 

Todos os demais termos expressos no Regulamento do 2º MUNDO NOVO RIDE – MTB 

MARATHON – 2021 permanecem inalterados.  

 

Mundo Novo, 15 de novembro de 2021 

 

 

 

 

Fábio Soares 

Presidente da Associação de Ciclistas MTB Mundo Novo. 


