
 

 

REGULAMENTO DUATHLON ADVENTURE RACE 

Eu,_____________________________________________________________________________                                             
declaro para os devidos fins (eu e meus sucessores) que isento a organização, patrocinadores e local 
de realização de quaisquer responsabilidades relacionadas à eventuais acidentes que possam 
acontecer durante o evento. Autorizo e cedo os direitos de utilização das imagens feitas no evento 
(fotos, vídeos) para a divulgação desse e de outros dessa empresa. Entendo que todos 
materiais/equipamentos necessários para participação, as despesas de transporte, hospedagem, 
alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação 
na prova, antes, durante e depois da mesma, bem como qualquer prejuízo causado pelo atleta inscrito 
à outro ou a terceiros são de minha inteira responsabilidade. Os dados fornecidos no ato da inscrição 
são de total responsabilidade minha e/ou meu técnico, dirigente ou coordenador.  Aceito não portar, 
bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso, nenhum material político, 
promocional ou publicitário sem autorização por escrito da organização. Aceito não portar ou utilizar 
qualquer tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e 
das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades das áreas do evento.  
Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de 
serviços, ou qualquer mídia ou veículo, declaro que aceito o regulamento do evento e respeitarei as 
áreas da organização destinadas às mesmas. Tenho conhecimento que está vedada à montagem de 
estrutura de apoio a equipes em locais inadequados ou que interfiram no andamento do evento, 
podendo esta estrutura ser retirada em qualquer tempo. 

Atesto que me encontro em perfeitas condições físicas , de saúde compatível e ter me preparado para 
o esforço a que vou me submeter. 

  

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura(Em caso de menor de idade Responsável Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSCRIÇÕES 

Duathlon: R$80,00 após 20/09 : R$90,00 após 20/10: R$100,00  
exclusivamente no site www.sistime.com.br   

 

Kit : camiseta em tecido tecnológico, números de peito e bicicleta (que identifica o atleta inscrito), 
chip de cronometragem, alfinete e possíveis brindes.(Somente para as duplas, pulseira para 
transição). 

   

INFORMAÇÕES: 

Tel. (34) 9957-3031 / dudueduca@gmail.com 

  

ENTREGA DOS KITS, CHIPS E NÚMEROS 

* apresentação de comprovante da inscrição original (retido) entrega do termo de responsabilidade 
assinado e documento com foto 

Dia 31/10 (sábado) das 14:00 às 18:00 – Tenda Adventure Race Team – Rua Onório de Paiva Abreu – 
(Em frente a estação de tratamento da COPASA) 

  

COLABORE COM 1 Kg alimento não perecível  (entrega na retirada do KIT) 

   

Dia 01/11 (domingo) das 7h00 às 8h20  – Local da prova (apenas para inscritos não residentes em 
Araxá-MG) 

Área de transição/entrada e check in das bikes (7h00) e fechamento (8h20) 

Largada: 09h00 

LOCAL: Rua Onório de Paiva Abreu (Em frente à estação de tratamento da COPASA) 

  

http://www.sistime.com.br
mailto:dudueduca@gmail.com


NÃO SERÃO ENTREGUES KITS APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO 

  

 
CATEGORIAS 

DUATHLON (Individual): 

Feminino: 17 à acima. 

Masculino: 17 à 23(sub 23), 24 à 29(sub30), 30 à 34(máster A), 35 a 39(master B) 40 à acima (over) 

Duplas Masculinas: 17 à acima 

Duplas Femininas: 17 à acima 

Duplas Mistas: 17 à acima  

PREMIAÇÃO: 

TROFÉUS para os 5 primeiros em todas categorias 

Medalha(finish), água e frutas para todos na conclusão da prova (mediante entrega do cupom 
integrante do número de peito) 

  

  

 
REGULAMENTO: 

GERAL: 

1.      A inscrição do atleta implica no total entendimento do regulamento, devendo qualquer dúvida 
ser esclarecida junto à organização. O atleta é responsável pela veracidade das informações prestadas 
no ato da inscrição; 

2.      O critério adotado para a classificação será a ordem de chegada; 

3.      Os resultados extra-oficiais serão publicados em até 48h após o evento no site 
(www.sistime.com.br); 

4.      Os participantes que não estiverem presentes na entrega das premiações e que fizerem jus ao 
troféu, não terão direito ao mesmo após o encerramento da premiação; 

5.      O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não comunicar a organização 
do evento formalmente por escrito será responsável por qualquer acidente ou dano que venha sofrer, 
isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores, 
apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova; 

http://www.sistime.com.br);


6.      Todo atleta inscrito na prova estará sujeito ao regulamento, que a organização poderá incluir ou 
alterar, total ou parcialmente, a seu critério conforme necessidade do evento; 

7.      A organização é soberana para tomar qualquer decisão em relação a: regulamento, 
cancelamento e alteração no formato e percursos da prova por motivos que coloquem em risco a 
segurança dos participantes, antes, durante e após a prova; 

8.      As regras que não forem cumpridas são passíveis de punições e até a desclassificação; 

9.     Atletas que quiserem apoio da equipe, deverão avisar à organização com antecedência, devendo 
ficar na área demarcada pela organização; 

10.  O valor da inscrição não será devolvido em hipótese alguma; 

11.  Não serão entregues kits após a realização da prova; 

12.  Tamanho das camisetas sujeitos à disponibilidade no momento da inscrição; 

13.  A organização poderá a qualquer tempo, sem aviso prévio, suspender ou prorrogar prazos, 
adicionar ou limitar o número de inscritos em função de necessidade, disponibilidade 
técnica/estrutural; 

14.  Não serão aceitas inscrições sem pagamento ou realizadas fora do prazo determinado pela 
organização. A organização tem o direito de rejeitar qualquer inscrição; 

15.  É obrigatória a apresentação de documento de identidade para retirar o kit ; 

16.  A organização não se responsabiliza por materiais de atletas, dentro ou fora da área de transição, 
não havendo nenhum tipo de reembolso; 

17.  Haverá ambulância com socorrista de plantão para emergências, nos casos de remoção será feita 
para a rede pública de saúde sob responsabilidade desta. O atleta ou seu acompanhante poderá optar 
por outro sistema de atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade; 

18.  Água e frutas estarão disponíveis aos participantes na área de transição; 

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

20.  Qualquer atitude antidesportiva, de desrespeito aos fiscais, organizadores, patrocinadores, 
público, demais competidores ou a esse regulamento, bem como sujar o local com lixo e depredação, 
será punida rigorosamente com a desclassificação, sem direito a recursos ou apelações de qualquer 
espécie; 

21.  Será desclassificado o atleta que realizar qualquer atividade promocional (distribuição de brindes, 
folhetos de propaganda, vendas, etc.) sem autorização da organização; 

22.  É obrigatório o uso visível do número de identificação (peito e bicicleta); 

23.  É de responsabilidade do atleta manter-se no percurso determinado; 

24.  O chip de cronometragem deve ser utilizado conforme descrito no seu envelope e briefing antes 
da prova. Nele há um código numérico referente ao atleta. A troca deste implica em Desclassificação. 



O participante fica ciente de que os serviços de fornecimento do chip de cronometragem, elaboração, 
fornecimento de resultados, divulgação e publicação dos mesmos, são dependentes de equipamentos 
eletrônicos de transmissão de dados. Estes equipamentos podem sofrer algum tipo de interferência e 
perda de informações. Neste caso, fica isenta a organização e realizadores do fornecimento dos 
mesmos. Por segurança, a organização disponibilizará equipes de anotadores para verificar a ordem 
de chegada dos participantes; 

25.  Dúvidas e informações técnicas devem ser enviadas por e-mail: dudueduca@gmail.com 

26.  Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela organização, esta é soberana e autêntica 
para julgá-los. 

27. A organização não se responsabiliza por furtos e roubos de bicicletas, acessórios ou qualquer 
equipamento deixado no local de realização do evento; 

DISTÂNCIAS : 

Ciclismo (MTB) 34 km 

Corrida(Cross Coutry) 8 km 

  

CICLISMO  
1.      É obrigatório o uso de bicicleta tipo MOUNTAIN BIKE, mantendo sua originalidade, 
principalmente os PNEUS, 1.9 no mínimo. Capacete de segurança afivelado deverá ser usado 
obrigatoriamente (Mountain Bike); 

2.      É proibido pedalar na área de transição, o competidor deve montar e desmontar da sua bicicleta 
a partir da faixa pré-estabelecida e devidamente marcada; 

3.      É necessário estar com o capacete afivelado para retirar e colocar a bicicleta no cavalete; 

4.      O competidor deverá terminar a prova com a mesma bicicleta que iniciou. Em caso de quebra 
deverá carregá-la até a área de transição; 

5.      É obrigatório o uso visível do número de identificação (peito e bicicleta); 

6.      Não é permitido o bloqueio dos atletas que estiverem atrás, é proibida a utilização do “zigue 
zague” para impedir a ultrapassagem do oponente. ULTRAPASSAGENS SEMPRE FEITAS PELA 
ESQUERDA. 

  

CORRIDA 

1.      É obrigatório o uso visível do número de identificação (peito e bicicleta); 

2.      Posto de água no km 3.0; 

3.      É proibido acompanhante de bicicleta ou a pé, caso o fiscal identifique o atleta será 
desclassificado; 
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ÁREA DE TRANSIÇÃO 
1.      Só é permitido a presença de pessoas devidamente autorizadas e/ou inscritas na Área de 
Transição; 

2.      Antes da largada: abertura (7h00) e fechamento (8h20) 

3.      Após a liberação do Diretor da Prova, apenas o atleta com número poderá colocar e retirar seu 
material da Área de Transição após o término da competição; 

4.      O atleta que pular a cerca de proteção da área de transição, será desclassificado 

5.      Os atletas que estiverem competindo em dupla deverão passar a pulseira para o parceiro dentro 
da área determinada pela organização (pulseira entregue no KIT)  

6.     A organização não se responsabiliza por qualquer tipo de danos que possa vir a ocorrer; 
 

 

 


