
 
 
 

Regras UCI da Brasil Ride 
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INTRODUÇÃO 

 

A Brasil Ride é uma corrida de mountain bike única que oferece uma 

corrida incomparável para amadores e profissionais. Todas as 

informações básicas pertinentes da corrida estão disponíveis no site 

www.brasilride.com.br  

 

Equipes masculinas e femininas que desejam competir por pontos no 

RANKING INTERNACIONAL DA UCI e disputar prêmios em dinheiro, 

devem ter 19 anos ou completar no ano corrente da prova. Apresentar 

no momento do credenciamento e entrega de kit, uma licença válida, 

com o número UCI ID. 

 

Ciclistas registrados na UCI devem chegar a Arraial D’Ajuda com 

antecedência suficiente para participar das atividades pré corrida 

agendadas. 

 

Por favor, consulte as informações pré corrida 

 

 CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 

 

      DATA: Quinta-Feira  

      LOCAL: A definir 

      HORA: 12 00-14 00 

 

A conferência de imprensa é obrigatória a todos ciclistas 

profissionais convidados que aceitaram os serviços gratuitos da 

organização.  

 

A conferência de imprensa será composta de entrevistas (sem 

entrevista de palco). 

 

 RETIRADA DE KIT E CREDENCIAMENTO 

 

      DATA: Sábado  

      LOCAL: Arena Brasil Ride 

      HORA: 15 00 - 19 00 

 

 BRIEFING CHEFES DE EQUIPE 

 

      DATA: Sábado  

      LOCAL: Arena Brasil Ride 

      HORA: 11 30 -12 30 

 

O briefing destina-se a chefes de equipe que estão disputando TOP 

15 e/ou TOP 3 na categoria e é obrigatório para os atletas das 



equipes PRO convidadas. Chefes de todas equipes UCI inscritas 

são obrigadas a comparecer. 

1) REGRAS ADICIONAIS APLICÁVEIS A CICLISTAS DA CATEGORIA 

UCI OPEN E UCI FEMININA 

 

As regras: 3.4 (CICLISTA PLACA AMARELA), 5 (ATESTATO MÉDICO) 

e 6.3 (BICILETAS TANDEM); do regulamento geral, não se aplicam ao 

ciclistas da categoria UCI OPEN E UCI FEMININA. 

 

2) REQUISITOS AOS CICLISTAS E ÀS EQUIPES 

 

2.1 Todos ciclistas das categorias UCI OPEN e UCI FEMININA devem 

apresentar uma licença internacional UCI válida no momento do 

credenciamento da corrida. Licenças nacionais sem o número UCI ID ou 

qualquer outra licença emitida por qualquer federação, não é aceitável 

para competir nesta categoria 

 

2.2 Os atletas das categorias UCI OPEN e UCI FEMININA, que 

concorrem a pontos no ranking internacional, NÃO necessitam usar os 

mesmos uniformes (Jersey, shorts e meias). Camisetas sem mangas 

não são permitidas. As equipes podem consistir de ciclistas que não são 

membros da mesma equipe registrada na UCI. 

 

2.3 Qualquer ciclista das categorias UCI OPEN e UCI FEMININA que 

forem atualmente campeões mundial , nacional ou continental na 

categoria ELITE XCO serão obrigados a usar sua JERSEY campeão 

durante toda as etapas a não ser que sejam obrigados a usar a JERSEY 

LÍDER da categoria. 

 

2.4 Qualquer ciclista das categorias UCI OPEN e UCI FEMININA, cujo 

parceiro não esteja participando da corrida, deve ser autorizado a 

continuar na prova como ciclista placa amarela. 

 

2.5 Todos os ciclistas placa amarela terão direito a iniciar a próxima 

etapa com os outros ciclistas da categoria UCI OPEN e UCI FEMININA 

mas não poderão tomar parte ativa na corrida e/ou fornecer ajuda física 

ou mecânica (ITEM 8.4 REGULAMENTO GERAL) para qualquer outro 

ciclista UCI OPEN e UCI FEMININA ou candidato ao pódio. 

 

2.6 Ciclistas da categoria UCI OPEN e UCI FEMININA placa amarela 

devem usar obrigatoriamente uma placa amarela fornecida pela 

organização. 

 

 

 

 

 



 

 

3) BICICLETAS E SUPORTE TÉCNICO 

 

3.1 Os organizadores da corrida fornecerão área de suporte técnico, 

para uso exclusivo dos ciclistas das categorias UCI OPEN e UCI 

FEMININA, ao longo do percurso de cada etapa, o que pode excluir o 

prólogo. O número e a localização dessa área serão divulgados pela 

organização no briefing técnico anterior a etapa. 

 

3.2 Cada equipe terá de fazer o check in de um jogo de rodas, em saco 

apropriado da própria equipe e uma caixa de equipamentos (fornecida 

pela organização), no local definido pela organização e claramente 

identificáveis pela organização da corrida. As equipes poderão colocar 

qualquer item da sua escolha na caixa de equipamentos. 

 

3.3 A área de suporte técnico será uma estação self service. As equipes 

das categorias UCI OPEN e UCI FEMININA não estão autorizados a 

aceitar ajuda de terceiros (incluindo a sua equipe de apoio) na área de 

suporte técnico. Os ciclistas dessas categorias estão autorizados a 

utilizar a área de suporte técnico. 

 

3.4 O check in do equipamento para ser transportado para uma área de 

suporte técnico espeficifíca não pode ser movido para qualquer outra 

área de suporte durante a etapa. 

 

3.5 O ciclista não pode utilizar itens de qualquer outra caixa de 

equipamentos sem o consentimento da outra equipe.  

 

3.6 As equipes que desejarem compartilhar seus itens da caixa de 

equipamentos com outra equipe devem declarar isso por escrito, 

autorizando o uso compartilhado dos itens, no momento da retirada de 

kit e credenciamento. Não mais que 2 equipes estão autorizadas a 

compartilhar a caixa de equipamentos e o acordo deve ser recíproco. 

 

3.7  A área de suporte técnico permanecerá aberta até as 50 primeiras 

equipes passarem pela área para os ciclistas UCI OPEN. O serviço de 

suporte técnico para as ciclistas UCI Feminina permanecerá aberto até 1 

h após a primeira equipe passar pelo local. Uma vez fechada, os 

ciclistas da categoria UCI Open e UCI FEMININA terão o direito de 

utilizar o suporte neutro (se houver), destinadas a todas equipes. 

 

3.8 Os organizadores da corrida informarão o local e o horário para o 

check in do conjunto de rodas e da caixa de equipamentos no briefing 

anterior a cada etapa e/ou no painel de informações. Não será permitido 

o check in fora do horário estipulado pela organização. 

 



 

3.9 Os ciclistas das categorias UCI OPEN e UCI FEMININA tem o direito 

de receber ajudar física e técnica de outras equipes, incluindo ciclistas 

de categorias NÃO-UCI mas excluindo ciclistas “placa amarela”.  

 

3.10 Os ciclistas das categorias UCI OPEN e UCI FEMININA tem o 

direito de receber ajuda e assistência técnica de sua equipe de apoio (1 

integrante), em área pré determinada pela organização, a cada volta, 

somente na etapa XCO. 

 

4) NUMERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

 

4.1 Cada equipe UCI OPEN e UCI FEMININA que desejar utilizar as 

caixas de equipamentos e o par rodas serão identificados pelos números 

de corrida da equipe em etiquetas/adesivos fornecidas pela organização. 

A disposição das caixas de equipamentos na área de suporte técnico 

seguirá ordem numérica crescente. 

 

4.1.1 Caixa de equipamentos  

 

- Dimensões: 400 mm x 300 mm x 315 mm (aproximadamente 30-35 L) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.2 Etiquetas mala rodas 

 

- Será disponibilizado pela organização uma etiqueta de identificação 

para as equipes afixarem no mala rodas. A organização não receberá 

mala rodas sem identificação. 

 

  
 

5) PENALIDADES PARA VIOLAÇÕES DAS REGRAS 

5.1 As regras gerais também podem ser aplicadas aos ciclistas 

licenciados pela UCI desde que não se excluam às regras específicas 

(ex. Regras Anti-Doping), além do Regulamento UCI. 

 

5.2 Qualquer violação das regras está sujeita a penalidades conforme o 

quadro abaixo: 

 

PENALIDADES 
Regra e/ou 
Violação 

1ª Violação 2ª Violação 3ª 
Violação 

OBS 

Regra 2.2/2.3 R$ 5.000,00 DQ   

Regra 2.5 DQ    

Regra 2.6 1h DQ   

 

 

 

 



6) SANÇÕES FINANCEIRAS AOS CICLISTAS UCI OPEN E UCI 

FEMININO E CONCORRENTES AO PÓDIO 

 

6.1 Qualquer sanção financeira aplicada pelo comissário em termos de 

regra deve ser paga em dinheiro, o mais tardar no início da etapa 

seguinte, sem que o ciclista seja impedido de largar. 

6.2 Qualquer penalidade financeira paga pelo atleta é em relação à 

regra por ele infringida. 

 

 

7) ARBÍTRIO DOS ORGANIZADORES E COMISSÁRIOS 

 

7.1 Onde qualquer interpretação adicional das regras for necessária ou  

qualquer incidente específico que não estiver previsto neste 

regulamento, a decisão dos organizadores e/ou comissários serão 

mandatórias e finais. 

 

8) RESPONSABILIDADE 

 

8.1 A equipe da área de suporte técnico tomará as medidas razoáveis 

para garantir o bom funcionamento da área, independentemente de 

fatores externos. 

 

8.2 A equipe da área de suporte técnico está isenta de qualquer perda, 

dano, ferimento, morte ou desempenho reduzido sofrido por atletas 

participantes do evento. 

 

9) PRÓLOGO 

 

9.1 Cada equipe licenciada pela UCI terá um horário pré-definido para a 

largada e será obedecido o número de corrida. 

 

9.2 Além de determinar seu portão de largada para a primeira etapa, o 

tempo registrado no prólogo é contabilizado para o resultado final da 

soma dos tempos das etapas. 

 

9.2.1 UCI OPEN largam em intervalos de 90 segundos de acordo com a 

ordem crescente do número de inscrição. 

 

9.2.2 UCI FEMININA largam em intervalos de 90 segundos de acordo 

com a ordem crescente do número de inscrição. 

 

 

  

 

 



 

 

10) ALINHAMENTO DE LARGADA 

 

10.1 Portão de largada 

- Os ciclistas de todas equipes devem apresentar-se, obrigatoriamente e 

no máximo 10 minutos antes da largada, em seus respectivos portões 

de largada, de acordo com a classificação geral da corrida.  

- As equipes do portão A são: as equipes líderes das categorias: OPEN, 

FEMININA, MISTA, MASTER, GRANDMASTER, AMERICANA 

MASCULINA, AMERICANA FEMININA, NELORE E CORPORTAIVA,  e 

as 10 primeiras equipes colocadas na classificação geral, considerando 

os líderes da prova. 

- As equipe líderes em cada categoria devem obrigatoriamente usar as 

Jersey Líder Brasil Ride 

- Chefes de equipes e/ou mecânicos não são permitidos dentro do 

portão de largada após os ciclistas serem chamados. 

 

10.2 Posições de largada 

 

 

As posições de largada dentro do portão A deve respeitar a seguinte 

disposição:  

  

 



 

 

11) ÁREA DOS CAMPEÕES 

 

11.1 A área dos campeões é um local onde os ciclistas recebem 

bebidas, comidas, toalhas e água para limpar-se. Não é permitido retirar 

nenhum desses produtos da área dos campeões, exceto bebida e 

comida. 

 

11.2 O acesso à área dos campeões é restrito a: 

 

11.2.1 Equipes líderes de todas as categorias 

11.2.2 1° ao 5° colocado na etapa na categoria UCI OPEN e UCI 

FEMININA 

11.2.3 1° ao 3° colocado nas demais categorias oficiais 

11.2.4 Máximo de 2 integrantes da equipe (1 chefe de equipe e 1 

suporte técnico) devidamente uniformizado com as cores da equipe e 

credenciado pela organização. 

11.2.5 Mídias credenciadas 

11.2.6 Além disso, por ser uma área de grande visibilidade da TV, 

solicitamos que bolsas, toalhas e casacos trazidos trazidos para está 

área, estejam com as cores da equipe (não usar sacos plásticos para 

levar bebidas e/ou outros objetos). 

 

12) PÓDIO DE CHEGADA 

 

12.1 Protocolo  

 

12.1.1 As 3 primeiras equipes da etapa, das categorias UCI OPEN e UCI 

FEMININA, devem comparecer à cerimônia de premiação da etapa. 

12.1.2 A cerimônia de premiação da etapa deve acontecer no prazo 

máximo de 15 minutos após a chegada dos 3 primeiros colocados das 

categorias citadas no item 12.1.1 

12.1.3 Em caso de teste anti-doping do ciclista que irá ao pódio, o 

mesmo será acompanhado pelo chaperone até a cerimônia de 

premiação no pódio e depois deverá realizar os procedimentos do teste. 

12.1.4 Os atletas serão acompanhados por membros do Staff da Brasil 

Ride até o pódio onde deverão localizar-se atrás do pódio, em suas 

respectivas posições de chegada (2°, 1°, 3°) até o início da cerimônia. 

12.1.5 Os ciclistas premiados deverão esperar pelas fotos oficiais e 

devem sair do placo descendo os degraus. 

 

 

 

 

 

 



 

 

13) JANTAR DE PREMIAÇÃO 

 

Os líderes das categorias serão solicitados a aderir ao protocolo de 

premiação, para receber a Jersey Líder, durante os jantares de cada 

etapa. É obrigatório o uso de T-shirt igual dos integrantes da mesma 

equipe. 

 

 

13.1 Protocolo 

 

13.1.1 Os vencedores das etapas e líderes das categorias devem 

apresentar-se ao jantar no horário definido pela organização. 

13.1.2 Os ciclistas devem dirigir-se para o palco de apresentação 

quando o pódio for anunciado. 

13.1.3 Os ciclistas devem posicionar ao lado direito do palco (olhando de 

frente) enquanto espera para ser chamado. 

 

13.2 Campeões da etapa 

 

Ordem de chamada: 

  

1) CORPORATIVA (1°) 

2) NELORE (1°) 

3) GRANDMASTERS (1°) 

4) MASTERS (1°) 

5) MISTA (1°) 

6) AMERICANA FEMININA (1°) 

7) AMERICANA MASCULINA (1°) 

8) FEMININA (1°) 

9) OPEN (1°) 

 

 

13.3 Líder Jersey 

 

Ordem de chamada: 

 

1) AMERICANA MASCULINA 

2) AMERICANA FEMININA 

3) GRANDMASTERS 

4) MASTERS 

5) MISTA 

6) FEMININA 

7) OPEN 

8) CORPORATIVO 

9) NELORE 



 

Para a foto oficial da premiação, por favor, alinhar-se na seguinte 

disposição: 

 

 
14) PREMIAÇÃO FINAL 

 

Todos os campeões de categorias da etapa e na classificação geral 

sobem no pódio. 

 

14.1 Vencedor da etapa 

 

1) AMERICANA MASCULINA 

2) AMERICANA FEMININA 

3) GRANDMASTERS 

4) MASTERS 

5) FEMININA 

6) MISTA 

7) OPEN 

8) CORPORATIVA 

9) NELORE 

 

14.1.1 Os ciclistas devem caminhar ao palco na seguinte ordem: 2°, 1°, 

3° e manter-se em pé ao lado do palco até ser chamado 

 

14.1.2 Após serem premiados devem permanecer para a foto oficial e 

após a foto devem descer pelos degraus do palco. 

 

14.2 Vencedor na classificação geral 

 

1) AMERICANA MASCULINA 

2) AMERICANA FEMININA 

3) GRANDMASTERS 

4) MASTERS 

5) FEMININA 

6) MISTA 

7) OPEN 

8) CORPORATIVA 

9) NELORE 

 

14.2.1 Os ciclistas devem caminhar ao palco na seguinte ordem: 2°, 1°, 

3° e manter-se em pé ao lado do palco até ser chamado 



 

14.2.2 Após serem premiados devem permanecer para a foto oficial e 

após a foto devem descer pelos degraus do palco. 

 

14.2.3 Líderes de todas as categorias serão chamados para a foto oficial 

da corrida. 

 

15) PRÊMIOS 

 

15.1 Premiação em dinheiro 

 

 Premiação Total: R$ 25.000,00 

 Para serem candidatas à premiação em dinheiro as equipes 

devem completar as 7 etapas 

 

 

 

15.2 Premiação em dinheiro para os campeões das categorias 

 

 OPEN FEMININA MISTA MASTER 

1° R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 
2° R$ 3.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

3° R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

 

 

 

15.3 Premiação em dinheiro UCI OPEN 

 

- Por etapa 

 

1° 2° 3° 4° 5° 

€ 100,00 € 80,00 € 75,00 € 70,00 € 65,00 

 

 

 

 

- Classificação geral  

 

1° 2° 3° 4° 5° 

€ 450,00 € 375,00 € 300,00 € 225,00 € 190,00 

 

6° 7° 8° 9° 10° 

€ 150,00 € 120,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 

 

11° 12° 13° 14° 15° 

€ 45,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00 € 25,00 



 

15.4 Premiação em dinheiro UCI FEMININA 

 

- Por etapa 

 

1° 2° 3° 4° 5° 

€ 100,00 € 80,00 € 75,00 € 70,00 € 65,00 

 

- Classificação geral  

 

1° 2° 3° 4° 5° 

€ 450,00 € 375,00 € 300,00 € 225,00 € 190,00 

 

6° 7° 8° 9° 10° 

€ 150,00 € 120,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 

 

11° 12° 13° 14° 15° 

€ 45,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00 € 25,00 

 

15.5 Pontuação ranking UCI 

 

1° 2° 3° 4° 5° 

120 100 80 75 70 

 

6° 7° 8° 9° 10° 

65 60 55 50 45 

 

11° 12° 13° 14° 15° 

40 35 30 28 26 

 

 

16) REUNIÃO FINAL 

 

16.1 Presença obrigatória de todas as equipes UCI OPEN e UCI 

FEMININA, comissários UCI e organizadores do evento 

 

16.2 Os objetivos dessa reunião são as sugestões dos atletas para o 

próximo evento  

 

  

 

 

 

 



 

17) DEPOIS DO EVENTO 

 

LOCAL: UIKI PARRACHO 

 

HORA: 21 00 

 

OBJETIVO: Famosa etapa 8... Muitas caipirinhas para desfrutar da sua 

conquista na BRASIL RIDE... VOCÊ MERECE!!! 

 

 

 

18) INSCRIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REEMBOLSO  

 

Leia ITEM 33 do REGULAMENTO GERAL 

 

19) GALERIA DOS CAMPEÕES 

 

 2010 

 

OPEN KRISTIAN HYNEK/ROBERT NOVOTNY 

FEMININA IVONE KRAFT/CELINA CARPINTEIRO 

MISTA JENNIFER HOPKINSON-SMITH/BRIAN SMITH 

MASTER ABRAÃO AZEVEDO/PLÍNIO DE SOUZA 

 

 

 2011 

 

OPEN KRISTIAN HYNEK/ROBERT NOVOTNY 

FEMININA ADRIANA NASCIMENTO/SABRINA GOBBO 

MISTA MATEUS FERRAZ/IVONE KRAFT 

MASTER ABRAÃO AZEVEDO/PAULO FREITAS 

BRASILEIROS JOSEMBERG PINHO/RAPHAEL MENDES 

 

 

 2012 

 

OPEN LUÍS LEÃO PINTO/TIAGO FERREIRA 

FEMININA ADRIANA NASCIMENTO/DANIELA GENOVESI 

MISTA MATEUS FERRAZ/IVONE KRAFT 

MASTER ABRAÃO AZEVEDO/PAULO BORGES 

GRANDMASTER MARCO CORRADO/MARCO MELO 

BRASILEIROS JOSEMBERG PINHO/GILBERTO GÓIS 

 

 

 



 

 2013 

 

OPEN HENRIQUE AVANCINI/SHERMAN TREZZA 

FEMININA REBECA RUSCH/SELENE YAGER 

MISTA MATEUS FERRAZ/IVONE KRAFT 

MASTER BART BRENTJENS/ABRAÃO AZEVEDO 

GRANDMASTER HELENO BORGES/DORIVALDO DE ABREU 

AMERICANA SÍLVIO AMORIM/JÚNIO VIEIRA 

CORPORATIVA ANTÔNIO/PAULO/ANDRÉ 

 

 

 2014 

 

OPEN HANS BECKING/JIRI NOVAK 

FEMININA SONYA LOONEY/NINA BAUM 

MISTA MATEUS FERRAZ/IVONE KRAFT 

MASTER BART BRENTJENS/ABRAÃO AZEVEDO 

GRANDMASTER HELENO BORGES/PAULO FELIPE 

AMERICANA 
MASCULINA 

HENRIQUE AVANCINI/SHERMAN TREZZA 

AMERICANA 
FEMININA 

ISABELLA LACERDA/ERIKA GRAMSCELLI 

CORPORATIVA ERNESTO/JOAB/DIVONEI 

NELORE ROBSON TAVARES/JOSIAS JOSÉ 

 

 

 2015 

 

OPEN HANS BECKING/JIRI NOVAK 

FEMININA RAIZA GOULÃO/VIVIANE FAVERY 

MISTA SIMON GEGENHEIMER/NATHALIE SCHNEITEL 

MASTER BART BRENTJENS/ABRAÃO AZEVEDO 

GRANDMASTER HELENO BORGES/PAULO FELIPE 

AMERICANA 
MASCULINA 

HENRIQUE AVANCINI/WOLFGANG SOARES 

AMERICANA 
FEMININA 

ERIKA GRAMISCELLI/LETÍCIA CÂNDIDO 

CORPORATIVA RICARDO/MAURÍCIO/LUÍS 

NELORE CLÁUDIO VAN DAME/MARCELO OLIVEIRA 

 

 

 

 



 

 2016 

 

   

OPEN FABIAN RABENSTEINER/ALEXEY 
MEDVEDEV 

FEMININA ISABELA LACERDA/LETÍCIA CÂNDIDO 

AMERICANA 
MASCULINA 

SHERMAN TREZZA/WOLFGANG 
SOARES 

AMERICANA 
FEMININA 

JANET CORREIA/JOANA ELEONORA 
NÓBREGA 

MISTA PIERO PELLEGRINI/ANNABELLA 
STROPPARO 

MASTER BART BRENTJENS/ABRAÃO 
AZEVEDO 

GRANDMASTER HELENO BORGES/PAULO FELIPE 

CORPORATIVA DIEGO/EDSON/ROBSON 

NELORE GÉRSON JUNIOR/MARCELO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

  


