
 

19 de Agosto 

 (sexta) 

13:00 às 17:00 
AM 

 

14:00 ás 17:00 

AM 

Secretaria aberta para retirada de kit, chip e numeral da 
bike. 

 

Treino livre pista Short Track todas as categorias. 

 

 

 

20 de Agosto 
(sábado) 

10:00 às 11:00 
AM 

Secretaria aberta para retirada de kit, chip e numeral da 
bike. 

10:00 às 11:00 
AM 

Treino livre pista Short Track AMADORES. 

11:00 às 12:00 

 

  

- Classificatórias Categorias Master A1 Feminina e 
Masculina. 

-   Serão classificados 20 melhores tempos femininos e 
20 melhores tempos masculinos para final. (Caso não 
haja número suficiente de 20 atletas, a classificatória 
passa a ser a final). 

Tempo de bateria: 15 minutos por categoria. 

12:00 às 13:00 - Classificatórias Categorias Master A2 Feminina e 
Masculina. 

- Serão classificados 20 melhores tempos femininos e 20 
melhores tempos masculinos para final. (Caso não haja 
número suficiente de 20 atletas, a classificatória passa 
a ser a final.) 

-Tempo de bateria: 15 minutos por categoria. 

-  

13:00 ás 14:00 - Classificatórias Categorias Master B1 Feminina e 
Masculina. 

- Serão classificados 20 melhores tempos femininos e 20 
melhores tempos masculinos para final. (Caso não haja 
número suficiente de 20 atletas, a classificatória passa 
a ser a final.) 

-Tempo de bateria: 15 minutos por categoria. 
 

14:00 ás 15:00 - Final Categorias Master B2 Feminina e Masculina. 
 
 

FINAL Após as classificatorias 

PREMIAÇÃO Logo após o Final (Após as 17hrs) 

 

 

 

 

 

 

 

21 de Agosto 
(domingo) 

10:00 às 11:00 
AM 

Secretaria aberta para retirada de kit, chip e numeral da 
bike. 

10:00 às 11:00 
AM 

11:00 às 12:00 
AM 

11:00 às 11:30 
AM 

11:30 às 12:00 
AM 

 

Treino livre pista Short Track SUPER ELITE, PCD, E-
BIKE, JUNIOR. 

- Vistoria E-BIKE 
 
- Final Categorias Junior Feminina e PCD Feminina e 
Masculina 

 
- Final Categoria Junior Masculina. 

 



 

 

REGULAMENTO SHORT TRACK SHIMANO FEST 2022 

19, 20 e 21 de Agosto de 2022 (sexta, sábado e domingo) 

 

 

1- Inscrições Short Track: as inscrições dos atletas deverão ser feitas através do link 
disponibilizado pela Shimano entre os dias 22/06 a 17/08.  

 

2- Programação Short Track:   

 

(*) Importante: após a tomada de tempo os atletas classificados devem dirigir-se a 
tenda de largada para alinhamento das baterias classificatórias. 
 

3- Local: Memorial da America Latina - São Paulo – SP. 

4- Modalidade: mountain bike – short track, com pista de aproximadamente de 1.100 
metros.  

 

5- Número de atletas por prova: baterias finais com limite de 20 atletas. A definição 
dos atletas será feito com a tomada de tempo eliminatória que acontecerá na parte da 
manhã. Os melhores tempos sempre terão preferência de largada.                          
*Limitaremos as inscrições dos atletas NÃO FERDERADOS a 200 inscritos.  

 

6- Quem pode participar na prova de sábado para NÃO FEDERADOS: 

- Categoria Masculina (Junior, Master A1, A2, B1, B2, PNE, E-Bike) 

- Categoria Feminina (Junior, Master A1, A2, B1, B2, PNE, E-Bike) 

- Obs.: Caso o/a atleta seja menor de idade será obrigatória a autorização do 
responsável legal por escrito e entregue à Organização. 

 

 

7- Valor e prazo da inscrição: haverá cobrança da inscrição das Categorias e as 
mesmas devem ser feitas diretamente no site www.gpravelli com até 17/08/2022.  

 

8- Premiação das categoria: serão premiados os atletas campeões nas categorias de 
acordo com discriminado abaixo: 

12:00 às 13:00 
AM 

13:00 às 14:00 
AM 

- Final categorias E-Bike Feminina e Masculina. 
 

 
- Classificatória Categoria Super Elite Masculina.  
 

 

14:30 às 15:30 
AM 

Final Feminina 20 atletas (20 minutos mais 2 voltas) 

15:30 às 16:30 Final Masculina 20 atletas (20 minutos mais 2 voltas). 

PREMIACAO  Logo após o Final da Super Elite Masculina e Feminina. 



 Categorias NÃO FEDERADOS Masculina e Feminina: 

1º Lugar (masc/fem): Troféu + Óculos Shimano + brindes de outros patrocinadores 
(incluindo Gel SIS) 

2º Lugar (masc/fem): Troféu + Luva Shimano + brindes de outros patrocinadores 
(incluindo Gel SIS) 

3º Lugar (masc/fem): Troféu + Manopla PRO + brindes de outros patrocinadores 
(incluindo Gel SIS) 

4º Lugar (masc/fem): Troféu + brinde patrocinador (incluindo Gel SIS) 

5º Lugar (masc/fem): Troféu + Gel SIS 

            Categorias SUPER ELITE Masculina e Feminina: 

Troféu + prêmio em dinheiro do 1ª ao 5ª:  

1º Colocado R$ 3.000,00 

2º Colocado R$ 1.500,00 

3º Colocado R$ 1.000,00 

4º Colocado R$ 750,00 

5 Colocado R$ 500,00 

 

 

 

09- Regras Gerais da Competição:  

a) o atleta deve estar com o numeral do evento instalado na bike durante os 
treinos e competição. 

b) a sequência de largada da tomada de tempo da Categoria Masculina e 
Feminina serão feitas pela pontuação do ranking mundial da UCI de cada atleta e 
ranking nacional 

c) o alinhamento das finais será feito utilizando os resultados da tomada de 
tempo da manhã. Os menores tempos terão preferência de alinhamento até a final. 

d) Em todas as baterias do XCC os atletas retardatários que forem alcançados 
pelos líderes no meio da prova serão retirados (pouco antes da chegada do líder – 80% 
da volta). 

e) o atleta que não estiver presente no momento do alinhamento perderá o direito 
de escolha no posicionamento e poderá ser desclassificado. 

f) o atleta, para treinar e competir, deverá estar uniformizado com camiseta de 
manga, capacete, luvas, sapatilha ou tênis, bermuda/calça e óculos de sua propriedade. 
Os equipamentos básicos e obrigatórios para competição não serão fornecidos pela 
Organização do Evento ou patrocinadores. 

g) CRONOMETRAGEM E USO DE CHIP: a cronometragem será feita com uso 
de sistema de chips e deverão ser devolvidos no final do evento ou no final da bateria, 
quando o atleta não tiver conseguido a classificação para a final. A não devolução 
acarretará em uma multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

h) Serão desclassificados os atletas que: fornecerem falsas informações, 
praticarem manobras desleais com outros atletas, tiverem conduta anti-desportiva 
mesmo não sendo no momento da prova (incluindo agressões verbais), atalharem por 
caminhos não permitidos, trocar de bicicleta ou atleta, não possuir pelo menos um 
dos números de identificação durante a prova, dar ou receber manutenção e apoio na 
prova, largar fora da área de sua categoria, desrespeitar membros da organização, 



tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação) e outros 
previstos no regulamento da UCI, CBC ou FPC. 

i) serão seguidas as normas disciplinares e regras da Confederação Brasileira de 
Ciclismo - CBC e Federação Paulista de Ciclismo – FPC. 

 

10- Apoio e abastecimento aos atletas: 

a) Não haverá apoio alimentar e/ou hidratação e apoio mecânico durante as provas. 
O atleta deve levar consigo seu suplemento e água para a prova. 

b) A organização vai disponibilizar Suporte Neutro Shimano no decorrer da 
competição. 

c) o atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele 
e outros competidores. 

d) comunicação na pista: não é permitido nenhum tipo de comunicação de rádio 
entre os atletas e entre atletas e equipe. O atleta que estiver se comunicando será 
automaticamente desclassificado. 

 

11 – Recursos:  

a) recursos serão aceitos somente durante a prova ou até 15 (quinze) minutos 
após a divulgação do resultado oficial e deverá ser feito ao Comissário ou responsável 
técnico pelo evento 

b) ultrapassado este prazo, o resultado será homologado pela Organização e 
divulgado como oficial. 

c) somente serão aceitos recursos por escrito e acompanhados de depósito de 
R$ 100,00 (cem reais) efetuado diretamente para a Direção Técnica do evento. 

d) se o recurso for julgado procedente pela Direção Técnica, o valor do depósito 
será restituído ao atleta. 

 

12- Responsabilidades e Obrigações:  

a) A Organização, Direção Técnica, os promotores e patrocinadores não se 
responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por 
qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes 
durante o treinamento ou competição. 

b) É responsabilidade de cada participante:  

b.1- possuir um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso 
de acidente). As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros 
socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. Todas as 
despesas hospitalares correrão por conta do acidentado. 

b.2- Zelar pela boa imagem da mountain bike e pela preservação da natureza 
não jogando lixo no percurso.  

 

13- Publicidade e direito de uso de imagem: 

A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem alguma 
restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso 
contrario, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, 
em qualquer data, sem qualquer compensação financeira, por tempo indeterminado. 

 



IMPORTANTE:  

- Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova e comissários responsáveis. 

- A organização do evento se reserva no direito de alterar a data e local da realização 
das provas, com antecedência mínima de 4 (quatro) dias, bem como qualquer outra 
clausula e/ou condições do presente regulamento com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência, sendo que a divulgação de eventuais alterações serão feitas através do 
site oficial do evento: www.shimanofest.com.br 

- Para dirimir qualquer duvida oriunda do presente, fica eleito o foro da comarca de São 
Paulo, SP. 

 

 


