
REGULAMENTO 5 HORAS DE MTB LOUVEIRA-SP 

 

 
I-             FORMATO DA COMPETIÇÃO 
  
Prova do ciclismo na modalidade Mountain Bike em circuito cross country (XC) onde o objetivo 
dos atletas inscritos é o de completar as voltas no circuito em melhor tempo. 
Importante: 
  

1. É PROIBIDA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETA NÃO INSCRITO (“PIPOCA”). 
2. Poderá o organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança 

pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos 
participantes. 

3. A prova não será realizada quando as condições climáticas apresentarem riscos de 
raios ou vendaval. 

4. A prova será realizada mesmo com chuva. Esteja preparado e prevenido! 
  
II-             PROGRAMAÇÃO 
  
Local: Projeto Corujinha Av. Guaucho 799- Monterrey, Luveira-SP 13290-000 
  
Data: 06 de Dezembro de 2021. (domingo) 
  
 das 08:00h às 12:00 . 

 das 06:00h às 12:00- Entrega de kits  

 08:00h – Abertura do check-in dos atletas e retirada dos Kits.  

 14:00h - Largada da prova no formato “Le Mans”  

 19:00h - Encerramento da prova  

 19:30h - Cerimônia de premiação para os atletas destaque.  

 
III-           PERCURSO 
  
A prova se desenvolve em um único percurso com médio/alto nível de dificuldade técnica e alto 
nível de exigência física. O circuito tem distância aproximada de 4Km por volta e subida 
acumulada superior a 130 metros por volta com piso bastante variado com trilhas de cascalho, 
grama e terra, formado por obstáculos naturais como subidas, descidas, single track, rock 
garden entre outros, que o atleta que deverá superar sem o apoio externo. 
  
Importante: 
  

1. O circuito será demarcado, com fitas e placas de indicação. Muita atenção na 
sinalização e na indicação dos Fiscais de pista identificados. É responsabilidade do 
competidor, seguir o trajeto correto que será demarcado pela organização. 

2. Os dados informados no circuito tais como distâncias, mapas e gráficos de altimetria, 
poderão sofrer alterações até o dia da competição. 

3. A organização da prova poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por 
questões de segurança ou de força maior. Nesse caso, siga sempre a sinalização oficial 
e a orientação dos FISCAIS IDENTIFICADOS com o colete oficial. 

  
  
IV-           CATEGORIAS 
  
As inscrições são abertas para atletas do sexo masculino ou feminino, federados ou não, com 
idade igual ou superior a 16 anos; em quarteto, trio, duplas ou solo (individual). Cada categoria 
terá um número código. Esse número de categoria será indicado na placa numeral. 
   
 
 



Importante: 
  

1. Considera-se a categoria de faixa etária correspondente à idade que o atleta terá ao 
final do ano de 2021. (O sistema de inscrição faz essa escolha automaticamente a partir 
da data de nascimento informada). 

2. Categorias com número inferior a 5 inscritos poderão ser remanejadas para categoria 
acima ou abaixo desta. (aquela que tiver menos inscritos). No caso da Categoria PNE, 
os inscritos serão remanejados para a categoria etária correspondente. 

3. Menores de 18 anos deverão obrigatoriamente apresentar ficha de inscrição com 
assinatura do responsável no termo de responsabilidade autenticada e com firma 
reconhecida, que deverá ser entregue no dia da retirada do kit. (termo de 
responsabilidade está disponível no site www.ecobiker.com.br) 

 
 
V-         INSCRIÇÕES 
  
As Inscrições são limitadas ao número máximo de 800 participantes. Antecipe sua inscrição e 
garanta sua vaga. 
 

 
 Quartetos, trios, e Duplas: as inscrições serão preenchidas individualmente no sistema 

de inscrição. Cada atleta fará sua inscrição e pagará separadamente seu boleto, 
colocando no campo EQUIPE o nome escolhido para a sua EQUIPE, e no Campo Dupla 
- o nome do Capitão da mesma. É preciso definir um responsável da equipe para 
responder e interagir com a Organização do evento antes, durante e depois da prova. 

 Menores de 18 anos (idade mínima para participar: 16 anos) deverão entregar, 
obrigatoriamente, a declaração para retirar o kit preenchida e assinada pelo seu 
respectivo responsável que, apresentada junto com um documento (ou cópia) deste 
responsável, valerá como a sua autorização para participar no evento. 

 As inscrições são individuais e intransferíveis de titularidade, e só serão efetivadas após 
o pagamento. 

 O valor da inscrição não será devolvido em caso de desistência, antes ou durante a 
prova. E também não poderá ser transferido como crédito para qualquer outro evento 
promovido pelos ORGANIZADORES. 

 Não serão aceitos nomes em equipes com palavrões, palavras que gerem qualquer tipo 
de protesto ou que denigram a imagem do evento ou da cidade sede. 

 Será permitido a troca de atletas na equipe até a data de 25 de Novembro de 2021. 

Após o prazo final de inscrição se, não serão permitidas trocas de categorias. 

 As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site www.gpravelli.com.br 

 ATENÇÃO: Não haverá inscrições no dia do EVENTO durante a entrega de Kit de 
participação. 

 A inscrição confirmada mediante pagamento dará direito a um KIT ATLETA contendo: 

 

1. INSCRIÇÃO KIT PADRÃO  

 01 Chip de cronometragem; 

 01 Numeral de identificação (placa); -deverá ser devolvida ao término da 
competição 

 01 Medalha de Participação (finisher); 

 01 pulseira de controle pessoal; 

 01 bracelete de troca (entregue ao capitão das duplas ou quartetos) 

 

2. INSCRIÇÃO KIT GOLD -  

 01 Camiseta dryfit exclusiva do evento; 

 01 Chip de cronometragem; 

 01 Numeral de identificação (placa); -deverá ser devolvida ao término 
da competição 

http://www.ecobiker.com.br/


 01 Medalha de Participação (finisher); 

 01 pulseira de controle pessoal; 

 01 bracelete de troca (entregue ao capitão das duplas ou quartetos) 

 
  
3. INSCRIÇÃO KIT PREMIUM  

 01 Camisa de Poliamida e 01 de ciclismo) ; 

 01 Chip de cronometragem; 

 01 Numeral de identificação (placa); -deverá ser devolvida ao término da 
competição 

 01 Medalha de Participação (finisher); 

 01 pulseira de controle pessoal; 

 01 bracelete de troca entregue ao capitão das duplas ou quartetos) 
 
  
Importante: Obrigatório escrever no verso da placa se tiver algum cuidado especial com sua 
saúde, alergias, etc. e o nome com telefone em caso de alguma emergência) 
 

 SERA ABERTO UM LOTE DE INSCRIÇÃO: (abaixo os preços individuais por atleta para cada 
categoria) 

  
KIT PADRÃO.................... R$ 150,00 / atleta 
KIT GOLD......................... R$ 180,00 / atleta (com camiseta dry fit) 
KIT PREMIUM..................  R$ 290,00 / atleta (com camisa poliamida e ciclismo) 

 

 

 
 Será acrescido no boleto o valor de R$ 4,00 referente a taxa de cobrança. 

 Em atenção ao estatuto do idoso, a ORGANIZAÇÃO disponibilizará aos ATLETAS 
acima de 60 (sessenta) anos, o desconto de 50 % (cinquenta por cento) no valor da 
inscrição do KIT PADRÃO. 

 
  
Procedimento para inscrição: 
  

a) Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição. 
b) Emita/imprima o boleto bancário. 
c) Efetue o pagamento conforme indicado no boleto. 
d) O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da efetivação do 
pagamento do boleto bancário (pode alterar de 2 até 5 dias após o pagamento), e não 
da data de preenchimento da ficha. 
e) O comprovante de pagamento é um documento único e, em caso de dúvida, deverá 
ser apresentado na Secretaria de Prova para a retirada do kit do atleta. 

  
Importante: 
 

1. A Organização se reserva no direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um 
atleta. 

2. Estão impedidos de se inscreverem no Ecobiker 300 - By Ravelli 2019 qualquer atleta 
suspenso por doping em alguma confederação e federação de ciclismo. 

3. A Organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos, adicionar ou 
limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades 
técnicas/estruturais, sem prévio aviso. 

 
  
VI-           RETIRADA DOS KITS 
  



 Os kits serão entregues no sábado dia 04/12/2021 dás 8:00 às 17:00 horas e dia 

05/12/2021 das 06h até horário de largada. 

 O atleta que não retirar o seu kit dentro do horário estabelecido por este regulamento 
ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit. Não haverá entrega de 
kit de participação após o início da competição. 

 O kit poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do RG ou Carteira 
de Motorista ou por outra pessoa que possua em mãos a cópia do documento do atleta 
e o termo de autorização de retirada por terceiros. Em caso de Trios, o Kit deverá ser 
retirado pelo Capitão do Time. 

 A pulseira lacre deverá ser retirada por cada participante. E deverá ser usada pelo 
competidor durante toda a prova. 

  
Importante: 
 

1. O conteúdo do kit deverá ser conferido no ato da entrega. Não serão aceitas 
reclamações posteriores por falta de material que compõe o kit. 

2. Não haverá devolução do valor da inscrição ao atleta inscrito, em caso de desistência ou 
não comparecimento, por qualquer motivo. 

 
 
  
VII-     PROGRAMA DE PROVA 
  
Reconhecimento do circuito: 
  

 O circuito estará aberto para reconhecimento no sábado das 8:00 às 16:00. (Não é 
treino oficial, isto é, não haverá ambulância, resgate médico, nem staffs, segurança e o 
circuito não estará fechado a circulação de veículos) 

 Em caso de chuva antes ou durante o horário de reconhecimento a pista estará fechada 
para podermos preservá-la 

 No dia do evento é terminantemente proibido circular no circuito antes da prova fora do 
horário previamente agendado. 

  
Cronometragem: 
  

 A cronometragem será realizada eletronicamente através da leitura de chips com 
inserção automática de dados em software específico e back-up manual. O chip que 
será afixado na placa de numeral do atleta e está por sua vez fixada na frente do guidão 
da bike. A critério da organização, até a data do evento, o sistema de cronometragem 
pode ser alterado para manual, sendo que em ambos os casos a organização informará 
durante a prova, parciais da classificação. 

 Ao longo do término da prova, tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados 
finais com os 5 primeiros colocados de cada categoria, os mesmos serão anunciados e 
afixados para avaliação dos atletas interessados. A partir daí, fica aberto o prazo de 15 
minutos para recursos contra o resultado. Passado este prazo, o mesmo será 
homologado pela Organização e divulgado como oficial. 

 Esse procedimento visa acelerar o processo de entrega dos troféus, que é muito 
extenso, e evitar equívocos durante a cerimônia de premiação. 

  
Vistorias: 
  

 Na entrada do bolsão de largada, será realizada a vistoria dos atletas para confirmação 
das placas com o numeral do atleta, chip, pulseiras, lacres ou qualquer outro acessório 
de identificação exigido pela organização. O atleta que não estiver com a placa de 
numeral devidamente instalada ou portando o acessório exigido pela organização será 
impedido de alinhar para a largada até sua devida regularização com a organização da 
prova. 

 Não será permitida a entrada na pista do ATLETA que não estiver com as informações 
médicas preenchidas corretamente no verso do numeral. Este item é desclassificatório. 



  
Equipamentos: 
  

 É obrigatório o uso de bicicletas aro 26, 27,5 e 29 tipo MTB, capacete afivelado , luvas e 
óculos de segurança.  

 Não será permitida em nenhuma categoria a participação de bicicletas modelo “tandem”, 
ciclo cross ou qualquer outra que não seja modelo mountain bike. Não será permitido o 
uso de mtb elétrica (item desclassificatório). 

 É proibida a troca de bicicletas e atletas em todas as categorias durante a prova, 
acarretando em desclassificação sumária. 

 Nenhum aparelho de comunicação será permitido para uso do atleta enquanto estiver na 
pista. A equipe ou apoio poderá fazer o uso de rádios ou qualquer outro aparelho mas 
para comunicar-se entre si, mas não com o atleta. Inclusive o uso de celular pelo atleta 
na pista é terminantemente proibido, mesmo se for para tirar uma selfie. (item 
desclassificatório). 

 A organização reserva-se ao direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que 
julgue inadequado para a utilização no evento e que venha a promover algum risco de 
acidente ao atleta. 

 Todo competidor deverá estar devidamente uniformizado. Não será permitido pedalar de 
sunga, sem camisa ou qualquer outro objeto ou acessório que não faça parte do 
uniforme de um ciclista em competição. 

 Recomendamos que as equipes, Duplas e quartetos, utilizem do mesmo uniforme para 
melhor identificação visual por parte dos competidores e da organização e fiscais de 
pista. 

 
  
LARGADA 
 

 A largada será no estilo “LE MANS”, com atletas correndo a pé em direção às bicicletas 
e iniciando as voltas no circuito.  

 A corrida a pé faz parte da prova, cortar caminho para chegar à bicicleta, passando por 
baixo de fitas ou pulando grades é passível de DESCLASSIFICAÇÃO. 

 Todas as categorias largarão juntas, inclusive a solo, com os trios e duplas 
representadas por apenas um atleta de cada equipe, 

 O representante da largada nos trios e duplas deverá ser feito pelo ATLETA de numeral 
com a letra “A” ( capitão da equipe). 

 A largada da dupla mista deverá ser feita obrigatoriamente por uma mulher (capitã da 
equipe). 

 Caso o ATLETA de letra “A” responsável em largar não esteja presente. 
Este não poderá ser substituído por outro. No caso de equipes e duplas somente após a 
abertura das trocas será permitida a entrada do ATLETA seguinte e largará da área de 
troca. Resumindo, perderá a largada e só poderá entrar na pista 30 minutos após a 
largada. 

 Caso o ATLETA que fizer a largada sair do circuito por motivo de quebra, queda ou 
outros não mencionados. Este, só poderá retornar após a abertura das trocas de 
revezamento que acontecerá 30 minutos após a largada. 

 
       

 
  
EQUIPES, TROCAS, REVEZAMENTO & PARADAS: 
 

 Cada equipe deve nomear um líder. Este será o único contato com a organização. 

 O Líder será responsável por sua equipe, que será identificada por um nome específico 
(nome da equipe ou clube, patrocinador, etc.) 

 Após 30 minutos de prova, será aberto o funil de trocas e liberado a largada somente 
para quem perdeu a largada ou teve alguma quebra na primeira volta. O atleta que fizer 
a largada deverá realizar no mínimo 02 (duas) voltas no circuito para realizar a primeira 
troca. 



 Caso haja formação de fila no funil de trocas o atleta deverá aguardar sua vez. 

 Aqueles que tiverem que sair do circuito em caso de quebra ou qualquer outro motivo, 
deverão sair pela área de troca e só poderão retornar após as trocas serem liberadas. 
Aqueles que saírem em qualquer outro lugar do circuito, que não completem a volta, 
mesmo em caso de queda, serão considerados desistência, mesmo que estejam em 
equipes. 

 O revezamento entre os ATLETAS das equipes é livre, ficando a critério dos mesmos 
definir a quantidade e horários para realizar as trocas, sendo contudo obrigatório no 
caso das duplas mistas e quarteto misto que as mulheres façam revezamento com um 
homem e vice e versa. 

 Não é permitido, em hipótese alguma, trocas fora do local de revezamento determinado 
pela organização. A equipe ou dupla que trocar de atleta fora dessa área será 
automaticamente desclassificado, sem direito a apelação. 

 No ato da troca, o ATLETA que estiver na pista deverá entregar o “bastão de 
revezamento” da equipe ao próximo ciclista. Ambos os ciclistas deverão estar parados. 
Serão punidos com um minuto aqueles que receberem o bastão em movimento. O 
modelo de bastão será definido pela organização próximo à prova, podendo ser uma 
fita, “chip”, cartão magnético ou outro. 

 Haverá uma linha demarcada pela organização para retirada do bastão (normalmente é 
uma fita presa ao braço). O ciclista deverá passar o bastão somente no local de troca, 
após essa linha. O ciclista só poderá entrar na pista com o bastão de revezamento 
colocado no local indicado pela organização, no caso de ser uma fita, também no braço. 
O ciclista não poderá retirar essa fita bastão de troca antes da linha de troca. Caso 
algum atleta tire antes da linha, a equipe levará penalização de um minuto a ser 
cumprido em qualquer horário determinado pela organização. 

 Em caso de perda do bastão de revezamento, não haverá outro para substituição, 
ocasionando a eliminação da equipe, dupla ou atleta solo. CUIDE DO SEU 
EQUIPAMENTO DURANTE TODA A PROVA. 

 Só será permitida à entrada na área de trocas e na pista do atleta que estiver com a 
pulseira lacre no pulso. Tome igual cuidado com sua pulseira, pois ela não poderá ser 
substituída em caso de dano ou perda! 

 O circuito estará fechado para TODOS os ATLETAS 15 minutos antes do final da prova 
(às 18:45) e o sistema de cronometragem será desligado pontualmente às 19:00. Após, 
completado este horário, a organização encerra os revezamentos e fecha a área de 
troca, não sendo mais permitida a entrada de nenhum atleta na pista de qualquer 
categoria. Lembrando que nas categorias mistas a Largada e última volta de prova 
deverá ser realizada por uma mulher. 

 No caso de problemas mecânicos ocorridos no circuito ou próximos à área de troca, 
sofridos pelo atleta que entrou no circuito, o mesmo deverá por sua conta resolvê-los e 
terminar a volta para realizar a troca. Sem ajuda de equipe de apoio ou público presente. 
Como opção, o atleta poderá concluir a pé, empurrando a bicicleta. Será desclassificado 
o atleta da categoria solo, dupla ou equipe que circular no sentido contrário (contramão) 
da competição ou cortar o caminho. 

  
TEMPO DE CORTE E TÉRMINO DA PROVA 
  

 Por motivos de segurança, e para que a organização possa dar auxílio e atendimento de 
qualidade a todos os competidores, a organização estabelece horário de corte às 
19:15H, encerrando os trabalhos dos fiscais de pista. Os atletas que ainda estiverem no 
percurso deverão obrigatoriamente seguir as instruções dos fiscais. 

 Após o horário de corte, os atletas que por ventura continuarem no circuito estarão 
automaticamente desobrigando os organizadores a prestar qualquer tipo de assistência 

 A competição será encerrada 7 horas após a largada, onde a prova estará encerrada 
para todos os atletas que passarem pelo controle até esse período estipulado. Não será 
computada a última volta de atletas que passarem pelo controle depois de completado o 
tempo estipulado de prova (5 horas).  

 A organização da prova poderá interromper a prova quando julgar necessário, por 
quaisquer motivos que achar necessário. Valendo o resultado da última volta 
completada. 

  



  
VIII-          PREMIAÇÃO DOS ATLETAS 
  

 Todos os participantes que finalizarem o percurso receberão uma medalha de 
participação 

 Serão premiados com troféus os cinco primeiros colocados de todas as categorias. 

 Somente o atleta/equipe vencedor(a) poderá subir ao pódio para receber seu troféu e 
premiações. Caso ele não esteja presente, perde automaticamente o direito às mesmas. 
A Organização não entregará nenhum prêmio a terceiros. 

 Todo atleta deverá subir ao pódio trajando seu uniforme, não podendo estar calçado 
com chinelos, só poderá subir com sua bike, o primeiro atleta ou equipe, podendo levar 
apenas uma bike para foto perante o pódio, e/ou, local de cerimônia de premiação. 

 Os prêmios em dinheiro e produtos dos patrocinadores não serão entregues após a 
cerimônia. 

  
 
  
IX-           REGRAS GERAIS E NORMAS DE CONDUTA 
  
Alimentação e apoio: 
 

 Qualquer apoio mecânico, alimentar ou de hidratação será de responsabilidade 
exclusiva de cada atleta. A organização não fornecerá água, nem frutas ou qualquer tipo 
de comida, mas na área de transição, haverá isotônicos para os participantes. 

 Não será permitido o apoio de terceiros a nenhum atleta de quaisquer categorias. 

 A área de apoio será apenas na área de concentração das equipes, sendo 
terminantemente proibido qualquer tipo de apoio nos demais pontos do circuito. 

 Não será permitida a montagem de qualquer estrutura de equipes fora da área 
determinada pela organização. 

 Os espaços serão demarcados pela organização com as seguintes dimensões: “SOLO” 
espaço para uma tenda 3x3 m ; dupla e trios  espaço máximo para duas tendas 3x3m 
(sujeito à análise). Não será permitido montagem de tenda de atletas e equipes que não 
estejam inscritas na prova. A organização poderá REMANEJAR, INDICAR ou até 
DESMONTAR, qualquer tenda que julgue estar atrapalhando o andamento da corrida ou 
o apoio (penalização a ser determinado pela organização). O horário de liberado para 
montagem será no sábado das 06:00 ás 12:00 

 As tendas das equipes deverão ser desmontadas logo após o evento. As equipes e 
atletas devem obrigatoriamente (sujeito a penalidades) recolher e ensacar todo o lixo 
gerado nas tendas de apoio. A organização se compromete a dar o destino final aos 
resíduos após a prova. 

 Nenhum veículo será autorizado a ficar na área determinada para as equipes. 

 Não será permitida a entrada de carros para descarregar o material na área de 
montagem de tendas. Leve um carrinho. (penalização com tempo a ser determinado 
pela organização) 

 Não será permitido o uso de aparelhos de som que não seja da organização. 

 Não será permitido o uso de botijões a gás. (item é desclassificatório) 

 Não será permitida a reserva de espaços de áreas para a montagem de tendas. (item é 
desclassificatório) 

 Na área de apoio o lado das barracas voltado para pista, onde os atletas passam, será 
delimitada por fitas, para que as pessoas não adentrem no circuito. Pedimos muito 
cuidado com as crianças, as pessoas que permanecerem na área de apoio, são de 
responsabilidade dos atletas que as convidaram e devem respeitar a pista assim como 
os corredores, sendo passível de punição de 5 minutos, pela retiradas de fitas ou 
transitar pela pista e será desclassificado caso ocasione algum acidente por 
descumprimento destas regras. 

 Não será permitido lavagem de bicicleta na área das tendas equipes, caso necessário a 
organização do evento destinará um local para uso comum de todos. 



 É muito comum às equipes de apoio realizarem churrasco, por favor, não desprezar o 
carvão em brasa no chão, churrasqueiras metálicas poderão ser usadas, em áreas 
demarcadas e indicadas. 

 Áreas demarcadas, contornadas por fitas são áreas reservadas, favor respeitar as áreas 
demarcadas, tendas que exigem montagem mais complexa, deverão ser previamente 
autorizadas pela organização, a organização se reserva ao direito de solicitar ou exigir 
que uma estrutura montada em local errado, ou de forma incorreta, seja desmontada e 
realocada, podendo a equipe ser punida ou até mesmo desclassificada. 

  
Conduta do ciclista durante a prova: 
 

 O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente, 
carregada, arrastada ou empurrada pelo próprio atleta. 

 Um atleta separado de sua bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso da 
prova. 

 Durante a prova será desclassificado o ATLETA SOLO, DUPLA OU TRIO que tiver 
algum atleta circulando pelo circuito, fora de sua volta, com ou sem bicicleta, no horário 
da largada, durante a prova ou fora da hora permitida pela organização para 
reconhecimento. 

 É proibido impedir a ultrapassagem de forma desleal e antidesportiva. É proibido 
“ziguezaguear” à frente de outros ciclistas durante a disputa. 

 Após receber a bandeirada de chegada, o atleta não poderá continuar circulando pelo 
circuito. 

 
Segurança e atendimento: 
  

 É obrigatório o uso de capacete e luva e óculos de segurança durante toda a prova e 
reconhecimento do percurso, sendo que o atleta que descumprir essa determinação 
estará automaticamente excluído da prova. 

 Não será permitido nenhum ciclista pedalando no circuito durante a competição com 
fones de ouvido escutando música, com rádios tele comunicadores ou escutando 
música alta com celular ou qualquer outro 

 Nos trechos de trilha ou estrada, pedimos que os ciclistas circulem sempre que possível 
pela DIREITA deixando a ESQUERDA LIVRE para facilitar a ultrapassagem, condutas 
antidesportivas serão punidas (perda de tempo ou desclassificação) conforme a 
gravidade. 

 O atleta deverá atender às sinalizações durante toda a prova e respeitar os avisos dos 
fiscais de pista. 

 É de responsabilidade de cada atleta ter um convênio médico (para 
assistência/cobertura financeira em caso de acidente). Todas as despesas hospitalares 
correrão por conta do acidentado 

 Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate. O atleta terá 
acesso aos números de emergência da Organização do Evento no verso da sua placa 
de identificação. As equipes de apoio da organização que trabalham no evento 
prestarão somente os primeiros socorros e se necessário, o encaminhamento do 
acidentado para um hospital mais próximo. 

 Lembramos que devido ao difícil acesso de alguns trechos do circuito, a equipe de 
resgate do Evento utilizará dos meios de transporte disponíveis, os quais possuem 
limitações quanto à velocidade e progressão. 

 Nos trechos mais perigosos dos percursos a Organização deixará placas de sinalização 
e fiscais de pista indicando para a diminuição da velocidade e cuidado com o terreno. O 
atleta deverá atender às sinalizações durante toda a prova e respeitar os avisos dos 
fiscais de pista. 

 Atletas que não estiverem oficialmente inscritos no evento não terão direito a nenhuma 
estrutura oferecida pela Organização (hidratação, socorro médico e outros serviços). 
Caso esses atletas causem qualquer transtorno durante a prova, ou coloquem em risco 
a vida dos competidores, a Organização tomará as medidas jurídicas cabíveis. 

 Áreas demarcadas para a travessia da pista devem ser respeitadas, a prioridade não é 
do pedestre, mas sim dos ciclistas em competição, por isto orientem seus familiares, 



convidados e integrantes de suas equipes a tomaram total cuidado quando 
necessitarem cruzar o percurso, mesmo nas áreas demarcadas para tais travessias. 

  
Importante: 
  

1. Seguro: Os atletas oficialmente inscritos, que tenham preenchido corretamente a ficha 
de inscrição, estarão cobertos por um seguro, somente válido para o dia da prova e no 
local do evento. A Organização não se responsabiliza por informações incorretas 
preenchidas pelo participante no ato da inscrição. 

2. Este seguro não cobre doenças e/ou lesões pré-existentes. 
 
3. Os inscritos assumem que estão cientes das condições gerais deste seguro de 

acidentes pessoais, que desde já aceitam. 
  
Desclassificação: 
  

O Atleta ou Equipe poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela Organização caso: 
  

 Seja flagrado jogando lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas. 

 Saia com a bike da área de largada após a vistoria; 

 Receba qualquer ajuda fora da área de apoio delimitada pela Organização; 

 Receba apoio de terceiros, ou seja resgatado durante a prova; (No caso de resgate, 
quando o atleta fizer parte de uma equipe ou dupla, os demais integrantes da equipe 
poderão continuar a prova sendo desclassificado apenas o atleta que recebeu o resgate. 
Neste caso, o capitão da equipe deverá informar a organização sobre o resgate de um 
dos integrantes e solicitar um novo bastão de revezamento. A penalidade atribuída para 
esta situação será a redução de uma volta na apuração final do cronometragem da 
equipe/ dupla.  

 Passe informações incorretas / falsas no preenchimento da inscrição. 

 Estiver pedalando sem a pulseira lacre de identificação ou ainda sem a fita-bastão presa 
ao braço no caso das equipes e duplas.. 

 Realize manobras ou atitudes desleais contra outros ciclistas. 

 Troque de bicicleta ou ciclista. 

 Corte caminho ou não passe por caminho demarcado pela Organização. 

 Tumultue o trabalho da organização antes, durante ou após a prova e na apuração dos 
resultados, ou ainda pratique atitude anti-esportiva, de desrespeito aos fiscais, 
organizadores, patrocinadores, público, demais competidores ou a esse regulamento. 

 Desrespeite qualquer membro da organização, que fizer qualquer desacato ou 
reclamação verbal à organização, ou incitar conflitos entre participantes, organizadores 
e patrocinadores.. 

 Utilize de qualquer droga/medicamento que coloque em risco a sua saúde ou de 
terceiros 

 Estiver pedalando sem o número de identificação da bicicleta e sem a pulseira do atleta, 
mesmo em caso de queda ou perda. Cuide de sua identificação! 

 Altere o número de identificação, cortando o numeral, escondendo o patrocinador do 
evento ou acrescentando qualquer outra propaganda no mesmo. 

 Realize qualquer atividade promocional (distribuição de brindes, folhetos de propaganda, 
vendas e etc.) sem autorização da comissão organizadora. 

 Estiver com estrutura de Box ou apoio fora da área determinada pela organização. 

 Percorrer qualquer parte do percurso da prova no sentido contrário (contra mão). 

 Não estiver com a ficha médica preenchida no verso do numeral. 

 O EVENTO termina no pódio, com isso será desclassificada a equipe ou atleta solo não 
estar presente na premiação. Neste caso será premiado o da classificação seguinte. 

  
***Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da prova. 

  
 
X-           RECURSOS 
  



 A organização formará uma comissão para análise de eventuais recursos colocados 
pelos participantes apenas, e o ato de inscrição do atleta e/ou equipe automaticamente 
reconhece a autoridade e as decisões desta comissão como soberana em seus 
resultados e decisões. 

 Serão aceitos, por escrito por qualquer membro da Organização, durante o transcorrer 
da prova e até 15 minutos após o término da prova. 

 Recursos contra o resultado, até 15 minutos após a divulgação. Só serão julgados 
recursos por escrito e acompanhados de um depósito de R$ 200,00 (em dinheiro). Caso 
seja julgado procedente, o depósito será devolvido. 

 As penalizações serão deliberadas e decididas pela Comissão Diretora da Prova 
somente entre o término da competição e a premiação, durante a apuração dos 
resultados da cronometragem. 

 Eventuais penalizações que possam vir ocorrer ao longo da prova, que não estejam 
mencionadas neste regulamento, serão solucionados no fim das 5 horas de competição 
e divulgados até uma hora após o encerramento da prova. 

  
XI-           RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 
  

 A organização, 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. 

 É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir 
durante a competição. A título de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer 
água potável para cada atleta inscrito, em postos de controle ao longo do percurso. 

 Cancelamento da prova: Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior 
(morte, acidente, condições meteorológicas, etc), os organizadores estarão isentos de 
qualquer tipo de indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição. 

 
 
  

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão 
Organizadora e/ou pelos Organizadores/Realizadores de forma soberana, não cabendo 
recurso a estas decisões. 

 
  
 


