
 

 

RANKING 2021 – REGULAMENTO 

 

A. MODALIDADES 

As modalidades abaixo contam pontos para o ranking: 

• XTERRA MTB CUP PRO 

Nas etapas onde houver duas provas no MTB divididas entre MTB CUP PRO e MTB CUP SPORT, apenas a prova de MTB 

CUP PRO valerá para pontuação do ranking. A categoria SPORT não participa do ranking. 

 

B. CATEGORIAS 

A distribuição das categorias segue o formato abaixo: 

• Profissional; 

• Amador (por faixa etária); 

• PCD (pessoas com deficiência). 

 

PERCURSO COMPLETO  

CATEGORIAS 

MASCULINAS 

FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO 

ELITE MASCULINA 19 anos e 

ACIMA 

NASC. 2002, 2001, 2000 E anos ANTERIORES – SOMENTE FILIADOS 

JUNIOR MASCULINA 17 e 18 anos NASCIDOS em 2004 e 2003 – SOMENTE FILIADOS 

EXPERT MASCULINA 17 a 22 anos NASC. de 2004 a 1999 – NÃO PONTUA PARA RANKING FEDERAÇÃO 

SUB-30 MASCULINA 23 a 29 anos NASCIDOS de 1998 a 1992 

MASTER A1 30 a 34 anos NASCIDOS de 1991 a 1987 

MASTER A2 35 a 39 anos NASCIDOS de 1986 a 1982 

MASTER B1 40 a 44 anos NASCIDOS de 1981 a 1977 

MASTER B2 45 a 49 anos NASCIDOS de 1976 a 1972 

MASTER C1 50 a 54 anos NASCIDOS de 1971 a 1967 

MASTER C2 55 a 59 anos NASCIDOS de 1966 a 1962 

   

CATEGORIAS 

FEMININAS 

FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO 

ELITE FEMININA 19 anos e 

ACIMA 

NASC em 2002, 2001, 2000 E anos ANTERIORES – SOMENTE FILIADAS 

JUNIOR FEMININA 17 e 18 anos NASCIDOS em 2004 e 2003 – SOMENTE FILIADAS 

SUB-30 FEMININA 19 a 29 anos NASCIDOS de 2002 a 1992 

MASTER A 30 a 39 anos NASCIDOS de 1991 a 1982 

MASTER B 40 a 49 anos NASCIDOS de 1981 a 1972 

MASTER C 50 a 59 anos NASCIDOS de 1971 a 1962 



 

PERCURSO REDUZIDO 

CATEGORIAS FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO 

JUVENIL MASCULINO 12 a 16 anos NASCIDOS de 2009 a 2005 

MASTER D MASCULINO 60 anos + 

 

 

NASCIDOS EM 1961, 1960, 1959,  E anos ANTERIORES 

PCD* MASCULINO 12 anos E ACIMA NASCIDOS EM 2009 E anos ANTERIORES 

   

CATEGORIAS FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO 

JUVENIL FEMININA 12 a 16 anos NASCIDOS de 2009 a 2005 

MASTER FEMININA 60 anos E ACIMA NASCIDOS 1961 E anos ANTERIORES 

PCD* FEMININA 12 anos E ACIMA NASCIDOS 2009 E anos ANTERIORES 

 

*PCD: Apenas atletas com deficiência nas pernas e braços. Não temos ranking para deficientes visuais. 

Para efeitos de categoria, é considerado o ano de nascimento. O atleta deve certificar-se que a sua data de nascimento 

está correta ao fazer a sua inscrição. Não é considerado a data do evento para efeitos de ranking, pois o atleta não 

poderá mudar de categoria de idade durante o ano de competição. 

OBS 1.: Há subdivisão de todas as categorias em feminino e masculino. 

OBS 2.: NÃO há ranking para prova de MTB CUP REDUZIDO. Caso um atleta participe do ranking anual da modalidade 

MTB CUP PRO e participe de alguma etapa na categoria REDUZIDO não sendo obrigatório pela idade, esta NÃO valerá 

pontos para o ranking da PRO e nem mesmo contabilizará como etapa obrigatória do ranking. As provas SPORT são  

OBS 3.: Sobre troca de categoria dentro de um mesmo circuito, ressaltamos: 

I. Ao atleta que já competiu ao longo do ano vigente na categoria ELITE, não será permitido pontuar no ranking 

das outras categorias (amador) caso ele decida mudar para estas. Nesse caso, ele optará por uma eliminação 

tanto do ranking ELITE quanto do AMADOR. Entretanto, o atleta em questão poderá competir normalmente 

nas etapas do circuito que desejar e gozar dos prêmios que vier a receber nelas, indiferente de qual seja a 

categoria na qual se inscreva. 

II. Durante um mesmo circuito, o atleta de qualquer categoria que não seja ELITE que se sentir apto para 

competir na categoria ELITE (respeitando as regras de ser filiado a alguma federação) e decidir pela troca será 

eliminado do ranking AMADOR. Nesse caso, ele optará por uma eliminação tanto do ranking elite quanto do 

amador. Entretanto, o atleta em questão poderá competir normalmente nas etapas do circuito que desejar e 

gozar dos prêmios que vier a receber nelas, indiferente de qual seja a categoria na qual se inscreva. 

 

C. ETAPAS 

Etapas com as modalidades MTB Cup: 

1. 02 e 03 de Outubro – XTERRA Estrada Real | Tiradentes (MG) – Pontuação Prata 

2. 23 e 24 de Outubro – XTERRA Paraty | Paraty (RJ) – Pontuação Prata 

3. 20 e 21 de Novembro – XTERRA Itabira | Itabira (MG) – Pontuação Prata 

4. 11 e 12 de Dezembro – XTERRA Búzios | Búzios (RJ) – Pontuação Ouro 

 



D. REGRAS GERAIS 

- Não há número mínimo de participações para figurar no ranking; 

- As 3 (três) melhores pontuações serão consideradas para a pontuação final do ranking, demais serão descartadas ao 

fim do circuito; 

- Não há nenhuma etapa obrigatória para figurar no ranking; 

- Há 1 etapa OURO com pontuação maior que as demais etapas PRATA. Porém a participação não é obrigatória. Confira 

tabela de pontuações abaixo. 

Para ambas as categorias:  

O atleta que não cumprir as regras descritas neste regulamento estará automaticamente eliminado do ranking. 

Entretanto, sua participação nos eventos é livre, podendo competir normalmente nas etapas do circuito e gozar dos 

prêmios que vier a receber nelas, indiferente de qual seja a categoria na qual se inscreva. 

Em cada etapa, pontuam os 30 (trinta) primeiros colocados de cada categoria/faixa etária conforme descrito na tabela 

abaixo. Porém, vale ressaltar que NÃO serão eliminados do ranking os atletas que: 

I. Concluírem uma ou mais provas dentro do tempo limite após a 30ª colocação, recebendo pontuação 0 (zero) 

para esta(s) etapa(s); 

II. Por qualquer motivo largarem, mas não concluírem uma ou mais provas dentro do tempo limite, também 

recebendo pontuação 0 (zero) para esta(s) etapa(s). 

III. Os atletas que, ao final do circuito, não pontuarem em nenhuma etapa, continuarão na listagem de ranking, 

porém não terão direito à premiação. 

 

E. PONTUAÇÃO 

A pontuação será dada aos 30 primeiros colocados de cada etapa e será distribuída de acordo com a tabela a seguir. 

COLOCAÇÃO GÊNERO ETAPAS OURO ETAPAS PRATA 

1º lugar MASC / FEM 191 160 

2º lugar MASC / FEM 186 155 

3º lugar MASC / FEM 181 150 

4º lugar MASC / FEM 176 145 

5º lugar MASC / FEM 171 140 

6º lugar MASC / FEM 166 135 

7º lugar MASC / FEM 161 130 

8º lugar MASC / FEM 156 125 

9º lugar MASC / FEM 151 120 

10º lugar MASC / FEM 146 115 

11º lugar MASC / FEM 141 110 

12º lugar MASC / FEM 136 105 

13º lugar MASC / FEM 131 100 

14º lugar MASC / FEM 126 95 

15º lugar MASC / FEM 121 90 

16º lugar MASC / FEM 116 85 



17º lugar MASC / FEM 111 80 

18º lugar MASC / FEM 106 75 

19º lugar MASC / FEM 101 70 

20º lugar MASC / FEM 96 65 

21º lugar MASC / FEM 91 60 

22º lugar MASC / FEM 86 55 

23º lugar MASC / FEM 81 50 

24º lugar MASC / FEM 76 45 

25º lugar MASC / FEM 71 40 

26º lugar MASC / FEM 66 35 

27º lugar MASC / FEM 61 30 

28º lugar MASC / FEM 56 25 

29º lugar MASC / FEM 51 20 

30º lugar MASC / FEM 46 15 

 

F. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Em caso de empate ao final do circuito, os critérios adotados seguem a seguinte ordem, sendo a sequência das ações 

usadas apenas caso exista necessidade: 

1. Maior quantidade de 1° lugares; 

2. Maior quantidade de 2° lugares; 

3. Maior quantidade de 3° lugares; 

4. Maior quantidade de 4° lugares; 

5. Maior quantidade de 5° lugares; 

6. Dobra-se a pontuação da etapa OURO; 

7. Caso persista o empate, o desempate será efetuado em confronto direto, utilizando a última etapa (mais 

próxima do final), em que ambos participaram, estabelecendo desta forma o confronto direto, o atleta que 

obteve a melhor colocação neste confronto. 

8. Se ainda assim persistir o empate, não tendo existido o confronto direto, o desempate será efetuado utilizando 

a última etapa (mais próxima do final), em que o atleta participou. 

 

G. PREMIAÇÃO 

Será declarado vencedor do ranking o atleta que somar, de acordo com as regras aqui descritas, a maior quantidade 

de pontos ao final do circuito. 

G1. O ranking será dividido em profissional e amador (faixa etária). 

Categoria profissional  receberá certificado Digital. 

• 1º lugar: Certificado Digital 

• 2º lugar: Certificado Digital 

• 3º lugar: Certificado Digital 

• 4º lugar: Certificado Digital 

• 5º lugar: Certificado Digital 

 

G2. A premiação do ranking da categoria amador será distribuída da seguinte forma, tanto no masculino quanto no 

feminino, para cada faixa etária:  



Categoria amador  receberá certificado Digital. 

• 1º lugar: Certificado Digital 

• 2º lugar: Certificado Digital 

• 3º lugar: Certificado Digital 

• 4º lugar: Certificado Digital 

• 5º lugar: Certificado Digital 

A Classificação final do ranking será divulgada pela organização em momento oportuno. 

O Certificado Digital será  enviado para o endereço de e-mail que o atleta tem cadastrado no site do XTERRA. É de 

suma importância que o atleta mantenha as suas informações do cadastro (e-mail, telefone, endereço e demais 

informações) sempre atualizadas para que o contato possa ser feito de maneira correta. 

 

H. RECURSOS DE RESULTADOS POR ETAPA  

Para resultados de cada etapa, tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados de cada categoria, os mesmos 

serão anunciados e apresentados, para avaliação dos atletas interessados.  

Recursos para correção de resultados das primeiras colocações que sobem ao pódio só serão aceitos durante a prova 

ou até 15 (quinze) minutos após a divulgação do resultado. Passado este prazo, o mesmo será homologado pela 

organização e divulgado como oficial. Somente serão aceitos recursos por escrito. Não serão aceitos recursos coletivos.  

Protestos para correção dos resultados gerais (não somente primeiras colocações) em virtude de erro no tempo final 

ou dados de cadastro, só serão aceitos em até 3 (três) dias úteis após a publicação dos mesmos no site oficial do 

evento.  

Protestos para correção de resultados em virtude da infração de regras, só serão aceitos em até 3 (três) dias após a 

publicação das fotos oficiais no site do evento e/ou site de parceiro fotográfico.  

Todo protesto deve ser feito através do e-mail de contato da organização (atendimento@xterrabrazil.com). 

 

I. RECURSOS DE RANKING  

Para reclamações sobre pontos ao longo do ano o atleta tem como prazo limite a data da etapa seguinte ao da 

questionada.   

O limite para a apresentação de dúvidas e questionamentos sobre a comunicação do ranking final é de 5 dias após a 

publicação oficial do mesmo. Para esse caso, o atleta deve entrar em contato através do e-mail de contato da 

organização (atendimento@xterrabrazil.com).  

 

J. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É dever do atleta ter ciência do regulamento de cada prova que se inscreve, assim como do presente regulamento, 

que trata das questões relativas ao ranking. Inscrevendo-se em uma prova do circuito, o atleta automaticamente 

afirma que está ciente e que se submeterá às regras descritas. 

É dever da organização prezar pelo pleno cumprimento dos regulamentos, promovendo competições saudáveis e 

íntegras. A organização se posiciona com total soberania para tomar decisões em casos excepcionais, 

comprometendo-se com a transparência em qualquer situação. 
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