MTB XCM RACE
SYARAT PESERTA DAN PERATURAN LOMBA

Syarat peserta
1. Peserta wajib mengisi form pendaftaran, membayar uang pendaftaran dan memahami syaratsyarat serta peraturan lomba.
2. Berbadan sehat, tidak mengidap suatu penyakit berbahaya dan tidak dalam pengawasan
dokter/ahli kesehatan.
3. Peserta bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri dari segala sesuatu kejadian baik
sebelum, saat dan setelah lomba dilaksanakan. Peserta wajib mematuhi dan menandatangani
form “disclaimer” saat pengambilan atribut peserta .
4. Panitia akan menyediakan Ambulance dengan tenaga medic sebatas untuk emergency rescue
peserta lomba.
5. Jenis lomba ini adalah Individu dan Tim
6. Peserta wajib menggunakan perangkat keselamatan bersepeda seperti helm, sepatu, sarung
tangan, jersey, dll.
7. Kategori kelas dibagi dari usia peserta dihitung berdasarkan tahun kelahirannya.
8. Panitia akan mendiskualifikasi peserta yang mengikuti perlombaan didalam kelas yang bukan
kategorinya.
9. Peserta sanggup dan wajib menjunjung tinggi sportivitas dalam acara ini dengan mematuhi
segala syarat serta peraturan yang berlaku , menjaga keamanan serta ketertiban , tidak merusak
lintasan lomba, dengan sengaja mengganggu peserta lainnya, membuang sampah sembarangan
dan hal – hal lainnya yang dapat menggangu kelancaran lomba .

Peraturan lomba XCM
1. Jenis Sepeda yang digunakan adalah sepeda Gunung / MTB hardtail atau full suspensi dengan
diameter lingkar roda minimal 24”, yang telah lulus scruitinizing.
2. Pemenang lomba pada masing-masing kategori ditentukan berdasarkan yang tercepat
mencapai garis finish.
3. Kategori Tim terdiri dari 3 orang, pemenang ditentukan ketika tim masuk garis finish secara
bersama-sama.
4. Peserta sudah harus hadir di area lomba minimal 1 jam sebelum lomba dimulai.
5. Roll Call akan dilakukan 15 menit sebelum lomba di mulai dan bagi peserta yang tidak hadir
setelah 3 kali panggilan dinyatakan gugur keikutsertaannya dalam lomba ini.
6. Aba-aba start dimulai dari 1 menit sebelum start dilepas, bagi peserta yang melakukan “jump
start” sebanyak 2 kali akan di disqualifikasi.
7. Peserta wajib mengikuti rute perlombaan yang sudah ditentukan oleh panitia sesuai dengan
rambu-rambu yang ada di lintasan lomba. Disqualifikasi diberikan kepada peserta yang
kedapatan dengan sengaja tidak melalui rute yang ditentukan, merusak rambu2, memotong
jalan dan hal-hal lain yang bisa merubah / merusak lintasan lomba .
8. Peserta wajib mematuhi petunjuk atau isyarat yang diberikan oleh marshall lintasan. Marshall
lintasan berhak mencatat nomer peserta, menegur hingga mengeluarkan peserta dari lintasan
lomba jika ada peserta yang kedapatan dengan sengaja melakukan hal-hal yang dapat
mengganggu jalannya perlombaan.
9. Peserta yang akan menyusul peserta didepannya harap memberikan tanda dengan teriakan
“track..track” di area yang memungkinkan peserta untuk menyusul dan peserta yang
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didepannya harus memberikan jalan. Diskualifikasi diberikan kepada peserta yang dengan
sengaja menghalang-halangi peserta lainnya.
Panitia memberlakukan “Cut Off Time” atau waktu maksimum peserta untuk menyelesaikan
Lintasan Lomba pada tiap2 kelas.
Pendistribusian air minum dan makanan untuk peserta oleh tim pendukung dapat dilakukan di
area lintasan lomba selama tidak mengganggu lintasan lomba dan peserta lomba.
Penggantian atau memperbaiki part sepeda diperbolehkan di luar lintasan lomba dengan
dibantu oleh tim suport atau pihak lain. Disqualifikasi diberikan kepada peserta lomba yang
kedapatan mengganti frame / full bike.
Bagi peserta pada saat lomba dan tidak bisa menyelesaikan lomba diharapkan dapat mencapai
garis finish atau melapor ke petugas marshall terdekat di tempat peserta berhenti lomba.
Demi kepentingan dan keamanan bersama panitia berhak merubah peraturan lomba ini.
Dalam keadaan “Force Majeure” Panitia berhak menunda hingga menghentikan seluruh
rangkaian acara . Keputusan panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

