REGULAMENTO MOUNTAIN BIKE
1º Etapa – Domingos Martins
1. A PROVA
1.1. Local: Domingos Martins/ES
1.1.1. A arena será montada na rua lateral a praça.
1.2. Data: 04 de março de 2018
1.3. Horário da Largada: 08:00h MTB Pró / 08:05h MTB Tour
1.4. Percurso: 54 km MTB Pró / 30 km MTB Tour
1.5. Entrega de kits: De 6:00 ás 07:50h na arena do evento.

2. SINALIZAÇÃO
2.1. O percurso terá sinalização horizontal no chão, fitas e placas verticais.
2.2. A sinalização com placas serão conforme modelos abaixo:
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3. CATEGORIAS
3.1. As categorias serão distribuídas de acordo com as tabelas abaixo.
3.1.1. Mountain Bike Pró (MTB Pró):
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Master
A2
B1

Master
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* É considerado o ano de nascimento do atleta.

3.1.2. Mountain Bike Tour (MTB Tour):
Categorias
Masculino
Feminino
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Duplas
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* É considerado o ano de nascimento do atleta.
** A categoria dupla mista deverá ser integrada por um homem e uma mulher.

4. INSCRIÇÕES
4.1. Valores de inscrição e lotes:
Modalidade

Lote promocional
60 vagas

1º lote
80 vagas

2º lote
80 vagas

3º lote
100 vagas

R$ 85,00

R$ 100,00

R$ 115,00

R$ 130,00

MTB

4.2. As inscrições serão efetuadas através do site www.suainscricao.com e em ponto físico a
ser divulgado pela organizadora.
4.3. Nenhum atleta poderá mudar a modalidade, distância da sua prova ou transferir a
inscrição para outro atleta. As inscrições são pessoais e intransferíveis. Sem exceções.
4.4. Cada atleta deve ser responsável pela escolha da modalidade, assim como deverá ler
atentamente o regulamento antes de proceder com seu pedido de inscrição.
4.5. Nenhuma inscrição será apta de reembolso.
4.6. Será acrescido ao valor de inscrição a taxa de comodidade quando for feita via site.
4.7. As Inscrições serão realizadas de 09/01 a 23/02.

5. PONTOS DE APOIO E SEGURANÇA DOS ATLETAS
5.1. A Organização oferecerá água aos atletas em pelo menos dois pontos do percurso Pró e
pelo menos um ponto no percurso Tour, exceto ocorra algum imprevisto ocasionado por
chuvas e tempestades, problemas mecânicos com carros da organização ou outros problemas
que impeçam o posicionamento dos pontos de hidratação.
5.2. Durante o percurso serão posicionadas pessoas da organização para sinalização de
percurso e auxilio/comunicação para necessidade de resgates, além de carro de apoio e
ambulância posicionados em pontos estratégicos.
5.3. Os atletas devidamente inscritos estarão cobertos por seguro contra acidentes durante o
período da competição.

6. PREMIAÇÃO
6.1. Todos os atletas que completarem a prova ganharão medalha de participação.
6.2. O primeiro colocado em cada categoria, masculino e feminino, receberá troféu.
6.3. Do segundo ao quinto colocado em cada categoria receberão medalhas.
6.4. Todos atletas premiados deverão subir ao pódio uniformizados, ou seja, com calçado
fechado, sendo tênis ou sapatilha, e roupa de ciclista. O atleta que estiver descalço, de chinelo
ou sem camisa, não será premiado e perderá o prêmio.
6.5. O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá direito a ela.

7. ENTREGA DE KIT
7.1. A entrega dos kits acontecerá no Domingo dia 04/03 de 6:00 até o 7:15 horas na arena do
evento.
7.2. Caso o local ou horário de entrega dos kits sofra alterações, será informado pela
organização através das redes sociais do evento.
7.3. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados pela organização não
poderá participar do evento e perderá direito ao seu kit.
7.4. A cada atleta será fornecido um número que deverá ser fixado visivelmente na parte da
frente da bicicleta, e um número que deverá ser colocado nas costas, fixado na camisa,
durante toda a realização da prova, sendo passível de punições ou até desclassificação da
prova.
7.5. O kit deverá ser retirado pelo participante inscrito mediante apresentação de documento
de identidade com foto.
7.5.1. A retirada de kit só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de
autorização especifica para este fim e cópia de documento de identificação do inscrito.
7.6. No momento da retirada do kit o participante deverá conferir seus dados e o número de
participação.
7.6.1. Não serão aceitas reclamações referentes aos dados cadastrais após a retirada do kit.

8. PUBLICIDADE/DIREITO DE USO DE IMAGEM E DADOS CADASTRAIS
8.1. Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive

direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a serem
auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes,
reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos, vídeos e
fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser
implementadas no mercado para este e outros eventos ou nas ações acima descritas
realizadas pela Agile Eventos.
8.2. Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no
banco de dados da Agile Eventos, autorizando esta, desde já, a enviar para o endereço
eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para
participar de qualquer promoção, ação promocional e programas de incentivo bem como
comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus parceiros.

9. SISTEMA DE CRONOMETRAGEM
9.1. O sistema utilizado será de Cronometragem eletrônica, através de chip individual para
cada participante.
9.2. A entrega do chip de cronometragem será efetuada juntamente com os kits de
participação.
9.2.1. O competidor deverá devolver o chip após o término do evento caso o mesmo não seja
descartável.
9.3. O uso do chip é obrigatório e individual, acarretando na desclassificação do participante
quando se observar por algum fiscal à falta do uso do chip ou utilização do chip de outra
pessoa.
9.4. A utilização do chip é de responsabilidade única do atleta, assim como as consequências
de sua não utilização.
9.5. A utilização inadequada do chip pelo participante acarreta a não marcação do tempo,
isentando a empresa contratada e a empresa organizadora.
9.6. O chip de cronometragem é de propriedade da empresa contratada pela organização.
9.6.1. Caso o chip não seja descartável, este deverá ser devolvido ao final da prova. O
participante que perder ou não devolver o seu chip deverá pagar à organização do evento a
quantia de R$ 100,00 (cem reais) por unidade.

9.7. O atleta que não devolver o chip deverá realizar o pagamento via depósito bancário em
conta a ser informada pela organização do evento. O atleta será vedado de participar de
outras provas do mesmo organizador e não terá seu resultado divulgado.

10. CONGRESSO TÉCNICO
10.1. Poderá haver congresso técnico online através das redes sociais ou site do evento. A
organização informará com antecedência através das redes sociais do evento.
10.2. As dúvidas referentes ao evento podem ser enviadas para survivortriptrail@gmail.com

11. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
11.1. É obrigação de cada participante levar comida e bebida que achar necessário consumir
durante a competição.
11.2. É responsabilidade de cada atleta, ter um convênio médico (para assistência e cobertura
financeira em caso de acidente). As equipes médicas que trabalham no evento prestarão
somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais
próximo. A partir daí termina a sua responsabilidade. Todas as despesas hospitalares correrão
por conta do acidentado.
11.3. A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos, perdidos ou
deixados sob a responsabilidade de pessoas envolvidas no evento.

12. RECURSO
12.1. Só serão aceitos recursos escritos, entregues na Comissão Organizadora, durante o
transcorrer da prova ou até 30 min após a chegada do interessado. Recursos contra o
resultado, até 15 minutos após sua divulgação. Só serão julgados os recursos por escrito e
acompanhados de um depósito no valor de R$ 100,00 (cem reais). Se for julgado procedente,
o depósito será devolvido, caso contrário, será doado a uma instituição de caridade da cidade
local onde estará ocorrendo o evento.

13. INSTRUÇÕES E REGRAS
13.1. Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência,
quando serão dadas as instruções finais e iniciado procedimento de largada.
13.2. O participante deve ter conhecimento do percurso, já que o mesmo é divulgado com
antecedência pela organização.
13.3. É obrigatório o uso dos números de identificação e do chip eletrônico durante toda a
realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os atletas que não cumprirem.
13.4. A participação na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros,
ou uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da organização do
evento.
13.5. O participante será desclassificado da prova em caso de uma ou mais infrações nos itens
a seguir.
13.5.1. Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição.
13.5.2. Pedalar sem capacete durante a prova.
13.5.3. Manobras desleais contra outro participante.
13.5.4. Trocar de bicicleta.
13.5.5. Ser acompanhado ou receber apoio de terceiros durante o percurso.
13.5.6. Não passar pelo trajeto indicado pela sinalização e pessoal de apoio, ou pegar carona
durante a prova.
13.5.7. É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio
no percurso da prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado.
13.5.8. Jogar lixo fora do local estabelecido pela organização.
13.5.9. Acompanhamento dos participantes por treinadores/assessoria, amigos, entre outros,
com bicicleta e outros meios (pacing).
13.5.10. Retirar, apagar ou modicar a sinalização no percurso da prova.
13.6. Os Equipamentos e itens a seguir são de uso obrigatórios no momento da competição.
13.6.1. Capacete de ciclismo afivelado.
13.6.2. Número de identificação na bicicleta e na camisa.
13.7. O participante deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar
para alcançar qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às áreas

do evento utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação, sendo
proibido pular as grades ou cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em
qualquer momento da prova. O descumprimento destas regras causará a desclassificação.
13.8. Regras para utilização das Bicicletas.
13.8.1. Será permitido aos participantes utilizarem apenas uma bicicleta para percorrer o
trajeto.
13.8.2. As bicicletas serão movidas exclusivamente pela força individual do participante em
conformidade com os regulamentos da União Ciclística Internacional.
13.8.3. O participante 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.
13.8.4. Reserva-se à organização o direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que
julgue inadequado para a utilização no evento.
13.8.5. Todo equipamento que o participante utilizará na prova poderá ser checado pela
organização momentos antes da largada, e ter seu uso vetado caso seja considerado
impróprio ou de risco para a participação no evento.
13.9. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada.
13.10. As distâncias serão comunicadas através de placas e faixas colocadas nas laterais da
pista.
13.11. O participante deve retirar-se imediatamente da corrida se assim for determinado por
um membro da equipe médica oficial indicada pela Comissão Organizadora.
13.12. Todas as colocações masculina e feminina serão definidas por ordem de chegada,
estabelecidas pelo momento em que o pneu dianteiro passar a linha de chegada demarcada
no solo. Haverá apuração do tempo total de prova gasto por cada competidor para completar
o percurso definido pelo pórtico de largada e delimitado pelo tapete de cronometragem,
definido por sistema de chip.

14. INFORMAÇÕES GERAIS
14.1. Caso o evento venha a ser adiado ou cancelado por motivos de força maior (morte,

acidente, condições meteorológicas, entre outras), os organizadores estarão isentos de
qualquer tipo de indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição.
14.1.1. O evento poderá ainda ser remarcado para uma nova data, ficando o participando a
escolher em manter a participação em nova data ou a devolução da inscrição.
14.1.2. Caso a inscrição tenha sido feita pela internet, será devolvido o valor referente ao lote
específico que foi feito a inscrição, não será devolvido o valor da taxa de comodidade.
14.2. É responsabilidade do atleta se manter hidratado adequadamente.
14.3. O comportamento inadequado ou o uso de idioma abusivo, com agressão
verbal ou de qualquer espécie, será punida com desqualificação imediata do circuito.
14.4. As penalidades serão determinadas pela severidade da infração. A penalidade mínima será
sempre de dois minutos. A penalidade máxima será desqualificação dos resultados do evento
e/ou perda de premiação, caso o atleta seja contemplado.
14.5. O tempo limite para completar a prova será de cinco horas contadas a partir de sua largada.
O atleta que não estiver dentro deste tempo estará desclassificado, sendo convidado a se retirar
da prova.
14.5.1. Após o tempo limite de prova todo o apoio, como hidratação, ambulância, carros e pessoal
serão retirados do percurso, assim como a sinalização, e caso o atleta não queria se retirar da
prova, o mesmo assume todo e qualquer risco pela sua permanência decorrente disso.
14.6. Em hipótese alguma o dinheiro da inscrição será devolvido caso o atleta desista da prova, a
qualquer tempo. Não são permitidas transferências de inscrição para outro atleta em nenhuma
hipótese.
14.7. O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas consequências
decorrentes da participação na prova, sejam eles danos morais, físicos, materiais ou de qualquer
natureza. Fica a Agile eventos, bem como quaisquer dos envolvidos na organização da prova,
isentos da responsabilidade.
14.8. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora de
forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões.

14.9. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento,
alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo
site oficial ou redes sociais do evento.

14.10. Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de
todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e
acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão
ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
BOA PROVA!

