
 

 

O Pico do Gavião Esportes e Aventura tem o prazer de receber você e toda sua família, no dia 17 de novembro de 2013 
a partir das 07:00h, em frente ao Grande Hotel Prata, situado na Estância Hidromineral de Águas da Prata, para 
participar do GP Pico do Gavião de MountainBike.  
 
 

• LEI O REGULAMENTO  
 

• SOMENTE SE INSCREVA NA CERTEZA DE PARTICIPAR  
 

• NÃO TOME O LUGAR DE QUEM REALMENTE QUER PARTICIPAR 

 

• O PREENCHIMENTO DE FICHA DE INSCRIÇÃO UTILIZANDO-SE DE APELIDO, OU DADOS 
INCOMPLETOS SERÃO EXCLUIDAS. 

 

• Carros de apoio devem subir o Pico do Gavião ANTES da largada, o acesso ao Pico do 
Gavião(chegada) estará impedido para veículos  

 
 
A prova 
Definimos que a prova será um Uphill, premiando os 10 primeiros(masculino e feminino) que chegarem no alto da 
montanha. 
Largada em Águas da Prata e Chegada no Pico do Gavião 
Distância Total de 25km 
PERCURSO E ALTIMETRIA - http://runkeeper.com/user/1003843504/route/2354966 
A largada será em frente  ao Grande Hotel Prata, onde o atleta deve retirar seu Kit = Gymbag + camiseta alusiva ao 
evento + numera l+ chip 
 
 
 
ENTREGA DOS KITS 
Dia Horário Local 
Sexta, e Sábado 15 e 16/11/2013 -  das 010:00h as 12:00 – das 14:00h as 16:00h - Grande Hotel Prata 
Domingo 17/11/2013 -  A partir das 07:00h até as 08:30h - Largada da competição 
Para a retirada do kit o participante deve procurar o seu número de inscrição na LISTA DE INSCRITO que estará por 
ordem numérica e dirigir-se a tenda de distribuição,  munido de documento com foto. Somente serão entregues os kits 
aos atletas mediante a apresentação de documento com foto. Não sendo permitida a retirada de kit para terceiros. O 
uso do Chip é obrigatório, a perda deste desclassifica automaticamente o atleta.  
Kit = Gymbag + camiseta alusiva ao evento + numera l+ chip 
 
 
DATA E HORÁRIO 
Dia e horário da prova - 17/11/2013 às 08:30h 
A largada está prevista para as 09:00h do dia 17/11/2013; 
 
 
INSCRIÇÕES 
As inscrições estarão abertas a partir de 01/10/2013 as 00:00h até o preenchimento das 700(setecentas) vagas,  
EXCLUSIVAMENTE pelo site http://www.sistime.com.br/eficiente/sites/sistime.com.br/pt-br/site.php?secao=inscricoes 

Inscrições serão encerradas no dia 05 de novembro, independentemente de ter esgotada as 700(setecentas) vagas. 
 
Todos os inscritos receberão kits de participação no evento. 



 

 

IMPORTANTE: ao fazer a inscrição, o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado física e psicologicamente 
para participar da prova e não ter nenhum impedimento médico à sua participação na mesma. O mesmo compromete-
se a respeitar as normas da prova, respeitar o meio ambiente ao longo do percurso e os outros atletas e aceitam 
incondicionalmente todas as cláusulas deste regulamento. 
 

ATENÇÃO - ATENÇÃO - ATENÇÃO – ATENÇÃO (15/10/2013) 
Número de vagas ampliado para 850!!. Último dia de inscrição dia 31 de outubro, 
independentemente de ter atingido o número máximo (o que acontecer primeiro). 

Agradecemos a ajuda na divulgação deste informativo 
 
 
EQUIPAMENTOS 
É obrigatório o uso de Bikes aro 26, 27,5  e 29 tipo MTB, capacete e luvas. 
 
 
VISTORIA 
Na entrada do funil para o alinhamento das categorias, 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 não portando o acessório exigido pela 
organização será impedido de alinhar para a largada até sua devida regularização com a organização da prova. 
 
 
VALOR DAS INSCRIÇÕES 
Inscrição Gratuita 
Não haverá inscrição no dia da competição 
Não haverá inscrição após o preenchimento das 700(setecentas) vagas disponíveis. 
As inscrições serão encerradas após o preenchimento das 700(setecentas) vagas, ou até o dia 31 de outubro, o que 
acontecer primeiro. 
 
 
CATEGORIAS 
Os atletas poderão enquadrar-se, no ato da inscrição, nas seguintes categorias: 
MASCULINO   Sub-15   13 a 15 anos 

Sub-20   16 a 19 anos 
    Sub-25   20 a 24 anos 
                                                    Sub-30   25 a 29 anos 
                              Sub-35   30 a 34 anos 
                               Master A  35 a 39 anos 
                               Master B  40 a 44 anos 
                               Veterano A  45 a 49 anos 
                               Veterano B  50 a 54 anos 
    Acima de 55 
 
FEMININO   Sub-20   16 a 19 anos 
    Sub-25   20 a 24 anos 
                                                    Sub-30   25 a 29 anos 
                              Sub-35   30 a 34 anos 
                               Master A  35 a 39 anos 
                               Master B  40 a 44 anos 
                               Veterano A  45 a 49 anos 



 

 

                               Veterano B  50 a 54 anos 
    Acima de 55 
 
OBSERVAÇÃO; 
Esta separação por categoria tem o objetivo ÚNICO E EXCLUSIVO de apresentar um resultado final impresso por 
idader. A premiação se dará conforme item CLASSIFICAÇÃO abaixo. 

 
 
CRONOMETRAGEM 
A cronometragem será feita com uso de sistema de chips. 
Os atletas receberão um Chip + Porta Chip junto do kit de participação. O Chip + Porta Chip deverá ser devolvido 
imediatamente na chegada, onde uma equipe da organização fará o recolhimento dos mesmos. O atleta que não 
efetuar a devolução do chip estará imediatamente desclassificado. 
 
 
CLASSIFICAÇÃO 
A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada. Serão premiados com troféus, SOMENTE, do 1º a 
10º lugar as categorias Masculino e Feminino, independente da faixa etária, que primeiro chegarem a linha de chegada 
do Pico do Gavião. Todos os demais ganharão Medalhas Finish. 
A classificação geral, por idade, se dará impressa, sem efeito de premiação, apresentada somente após a chegada de 
100% dos participantes da prova e de serem levados em consideração possíveis recursos movidos por atletas, 
observadores oficiais ou fiscais de prova. 
 
 
DESCLASSIFICAÇÃO 
Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que: 
Apresentar-se à competição sob efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal. 
For flagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga, ainda que de uso permitido, estimulante, 
anabolizante ou qualquer outra que possa por a segurança do usuário em risco, ou ainda a de outros atletas, público ou 
organizadores, ou possa contribuir para a classificação desleal do usuário. 
Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles os diretores da competição, seus apoios, fiscais 
e colaboradores. 
Desrespeitar outro atleta, o público ou qualquer componente da equipe de socorro ou funcionários do Pico do Gavião 
Esportes e Aventura e Associação Transforma Valores. 
Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova. 
Não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios durante todo o percurso da prova. 
Utilizar durante a prova de qualquer recurso externo ou para percorrer o percurso, entre eles carros, motos ou outros. 
Receber apoio mecânico de terceiros ou de sua equipe fora do ponto de apoio. 
Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para completá-la. 
Completar a prova em bike diferente da que iniciou a prova. 
Usar, em qualquer parte do percurso, uma bike diferente da que iniciou a prova, mesmo que completando a prova com 
a bike da largada. 
Caso a organização do evento perceba que um atleta não atende as condições físicas ou de saúde necessárias para a 
participação no evento ou o mesmo não conseguirá completar o percurso dentro do tempo estimado pela organização a 
mesma poderá a qualquer momento solicitar ao atleta que se retire da prova, o que implicará na sua desclassificação, 
sem qualquer ônus para a organização ou para o evento. 
 
 
 



 

 

PERCURSO 
O percurso será único – disponível no link http://runkeeper.com/user/1003843504/route/2354966 
O percurso da prova será marcado em seus pontos críticos, faixas personalizadas e placas, indicando as entradas 
corretas, minimizando assim o risco de atletas perdidos . 
Embora o percurso seja considerado de baixo risco a organização manterá motociclistas ao longo de todo o percurso 
como apoio às equipes oficias de socorro. 
O atleta poderá contar com 02(dois) pontos de APOIO (água) distribuídos ao longo do percurso até a chegada ao Pico 
do Gavião. 
A segurança e a integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, sendo que os organizadores, 
patrocinadores, apoios ou a equipe da prova em nenhuma circunstância poderão ser responsabilizados por acidentes 
ou outras ocorrências, ficando a responsabilidade dos mesmos limitados à solicitação da participação dos serviços de 
socorro público e privado no dia do evento. É IMPORTANTE SALIENTAR QUE NENHUMA VIA PÚBLICA DE ACESSO 
SERÁ INTERDITADA NO DIA DA PROVA. CABE AO PARTICIPANTE RESPEITAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, 
MANTENDO-SE A DIREITA DURANTE TODO O PERCURSO. 
Por se tratar de UpHill as sinalizações estarão apenas indicando o sentido da prova. 
 
 
ALTIMETRIA 
Está disponível no link - http://runkeeper.com/user/1003843504/route/2354966 
 
 
RECONHECIMENTO DO PERCURSO 
Não haverá reconhecimento do percurso. 
Estará sinalizado a partir do dia 16/11/2013 para quem quiser conhecer. Este o fará por sua conta e risco, utilizando 
seus próprios meios. 
 
 
PREMIAÇÃO 
Serão premiados os atletas conforme segue: 
Premiação MASCULINO - TROFÉU  – para os 10 primeiros que chegarem ao Pico do Gavião, independente da faixa 
etária. 
Premiação FEMININO - TROFÉU  – para os 10 primeiros que chegarem ao Pico do Gavião, independente da faixa 
etária. 
Troféu Rei e Rainha da Montanha, para o primeiro(a) a chegar no Pico do Gavião + prêmio extra de 
R$500,00(Quinhentos Reais) para cada. 
Medalha Finish – para todos os participantes 
O atleta não poderá subir no pódio de sandália ou descalço. O atleta que não comparecer no pódio no momento da sua 
premiação perderá o direito ao seu prêmio. 
A organização do GP Pico do Gavião de MTB, avisa aos inscritos na prova que no momento do pódio será exigido 
documento de identificação do atleta para recebimento da premiação. 
 
 
RECURSOS 
Só serão aceitos recursos por escrito, entregues para a organização durante o transcorrer da prova ou até 20 minutos 
após a chegada do interessado. Recursos contra o resultado até 20 minutos após sua divulgação preliminar. Só serão 
julgados os recursos por escrito e acompanhados de um depósito no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais ) que serão 
devolvidos caso o recurso seja julgado procedente. 
 
 



 

 

SEGURO DOS ATLETAS 
Todos os atletas participantes do GP PICO DO GAVIAO DE MOUNTANBIKE serão segurados. 
 
 
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

• DIA 17/11/2013 - DOMINGO 
07:00h Início da entrega dos Kits 
08:30h Fim da entrega dos Kits 
08:30h Começar a chamar para grid de largada  
08:40h Começar a chamar para grid de largada  
08:55h Execução do hino nacional brasileiro 
09:00h Tema da largada 
 
 
ORDEM DE LARGADA: 
Será expressamente obrigatória a entrada do atleta no grid de largada por meio do “gate” no horário anunciado pelo 
sistema de som, conforme horário acima. 
 
HOSPEDAGENS 
EM ÁGUAS DA PRATA 
Grande Hotel Prata 
Tel.(0xx19)3642-2229 / 3642-2241 
www.grandehotelprata.com.br 
reservas@grandehotelprata.com.br 
Hotel Canto das Águas 
Rua G. Correa nº 65 – Centro 
Tel.(0xx19) 3642-1011 
www.guiaaguasdaprata.com.br/cantodasaguas 
Pousada do Canto dos Xamãs 
Paulo Roberto Dezena km 1,7 
Tel.(0xx19) 3642-2033 
www.cantodosxamas.com.br 
Prata Ideal Hotel 
Rua Gabriel Rabelo de Andradas nº 79 – Centro 
Tel.(0xx19) 3642-1206 
www.prataidealhotel.com.br 
Hotel Pousada do Casarão  
Rua Helena Brandão nº 84 – Centro 
Tel(0xx19) 3642-1430 
http://www.hotelpousadadocasarao.com.br 
 
EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
HOTEL DEL REY 
Maria Bernadete da Cruz Pradella Puglia 
R. Saldanha Marinho, 429- centro – SJBV – 13870-229 – F. 3622 2587 
e-mail/site: betipradella@hotmail.com 
SÍTIO ALIANÇA 
SIlvia Maria Dotta 



 

 

Rod. São João/A. da Prata – zona rural cep 13870-000 SJBV – F. 19 3622 3065 
e-mail/site: silviamariadotta@bol.com.br / silvia.dotta@yahoo.com.br 
GRAN BETO HOTEL 
Olympio Cabral 
R. Ademar de Barros, 554 – centro – SJBV - 13870-080 – F. 3633 1710 
e-mail/site: gbetohotel@uol.com.br 
HOTEL GIORDANO 
Flávio e Sergio Galvani Giordano 
R. Benjamin Constant, – centro – SJBV – 13870-220 – F. 3633 1844 
e-mail/site: hotelgiordano@uol.com.br 
POUSADA DO BOSQUE 
Maria Cecília Azevedo Malheiro 
Vicinal São João/Sto. Antonio do Jardim, km 5 - SJBV – CX 339 – F. 3623 4963/ 3633 1067/ 3622 2033 
e-mail/site: www.pousadadobosque.net, contato@pousadadobosque.net 
HOTEL MAGNÓLIA HOTEL 
Magnólia Parreira da Silva e Fabrício Massami Ihida 
Pç. Bento Gonçalves, 107 – Rosário – SJBV -13870-319 – F. 3623 3059 
e-mail/site: www.magnoliahotel.com.br / reserva@magnoliahotel.com.br  
LÍBERO HOTEL 
Ronair Dirceu Fiordomo 
R. Getulio Vargas, 38 centro -cep 13870-100 SJBV – F. 19 3631 0167 
e-mail/site: http://www.hotellibero.com.br / hotellibero@hotelibero.com.br / www.hotellibero.com.br  
 
 
RESPONSABILIDADES 
O competidor inscrito assinará um termo de responsabilidade por livre e espontânea vontade atestando que leu e está 
de acordo com o regulamento para participar do evento. Nestes termos atestará que está clinicamente em condições de 
participar do evento. Concordará em observar qualquer decisão oficial da corrida relativa à possibilidade de terminá-la 
seguramente. Assumirá todos os riscos em participar do evento, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros 
participantes, efeitos do clima, incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego. Tendo em lista esta 
renúncia de direitos e conhecendo todos estes fatos já citados, aceita a inscrição e isentará os organizadores, todos 
seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades. 
Concederá também permissão à organização, para que utilize fotos, filmes e gravações, para divulgação que mostre a 
sua participação no GP PICO DO GAVIÃO DE MOUNTAINBIKE. 
 
 
FINALIZAÇÃO 
Às 12:00h serão recolhidos os atletas que porventura ainda não tenham conseguido completar o percurso. 
Este regulamento é uma versão preliminar do regulamento para a prova e poderá sofrer alterações ao longo do período 
que antecede a prova. 
A versão válida para qualquer consulta, reclamação ou julgamento será a intitulada REGULAMENTO OFICIAL – 
VERSÃO FINAL, que será divulgada em versão impressa NO DIA DA COMPETIÇÃO. Até então este pode ser alterado. 
 
 

Em caso de chuva o evento NÃO SERÁ CANCELADO 


