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REGULAMENTO 2015

ULTRAMARATONA NONSTOP DE MTB BRAZLÂNDIA/PIRENÓPOLIS 2015

* Este regulamento foi baseado nas principais provas de Maratonas e Ultramaratonas que acontecem no

Brasil e fora dele.

A ULTRAMARATONA NONSTOP DE MTB BRAZLÂNDIA/PIRENÓPOLIS
2015 é regida pelo presente Regulamento. Ao se inscrever nesta

competição, cada participante declara que:

1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele;

2) Participa da ULTRAMARATONA NONSTOP DE MTB
BRAZLÂNDIA/PIRENÓPOLIS 2015 por livre e espontânea vontade,

isentando, em seu nome e de seus sucessores, os Organizadores,

Promotores, Patrocinadores e Supervisores de toda e qualquer

responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, furtos, danos e

prejuízos que possam advir de sua participação nesta prova, NÃO cabendo

qualquer tipo de indenização;

3) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a

participação na Prova; até a data de sua inscrição, não foi impedido de

participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa drogas e

não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas;

4) Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação,

traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas

necessárias ou provenientes da sua participação neste evento, antes, durante

ou depois de sua realização;

5) Está ciente de que a prova se desenrola por vias públicas e particulares,

abertas ao trânsito normal de veículos, em que as leis de trânsito devem ser
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respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos

pessoais ou materiais causados por sua participação neste evento;

6) Está ciente de que é o único responsável pela guarda de seu equipamento

(bicicleta, acessórios, capacete etc.) durante toda a Prova;

7) Está ciente de que à Organização se reserva o direito de, a qualquer

momento, rejeitar a inscrição de um atleta;

8) Está ciente de que será desclassificado se jogar embalagens ou lixo ao

longo do roteiro e atitudes antiesportivas (agressões físicas ou morais, trapaças

etc);

9) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar

o tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de

sangue e derivados sanguíneos;

10) Está ciente de que a Medalha da ULTRAMARATONA NONSTOP DE
MTB BRAZLÂNDIA/PIRENÓPOLIS 2015 é um prêmio especial para aqueles

que, comprovadamente, completarem o percurso integralmente, dentro dos

períodos de tempo estipulados pela Organização, não se tratando de brinde ou

souvenir de participação;

11) Está ciente de que, além deste Regulamento Particular, sua participação

está sujeita às normas impostas pela UCI, Confederação Brasileira e

Federação Metropolitana de Ciclismo Brasília-DF (disponíveis em seus

respectivos websites).

São válidas e serão aplicadas nesta competição as normas disciplinares e

regras da UCI (União Ciclística Internacional), CBC (Confederação Brasileira

de Ciclismo) e Federação Metropolitana de Ciclismo Brasília- DF (FMCDF)

– disponíveis nos seus respectivos websites.
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I. TIPO E CONSTITUIÇÃO DA PROVA

Maratona em mountain bike (XCM), num percurso sinalizado com fitas, cal e

placas, conforme exemplos abaixo assinalados:

A prova será disputada em 1 (um) dia nas seguintes Categorias:

 Solo Masculina
 Solo Feminina
 MTB1 Masculina SOMA DAS IDADES MENOR OU IGUAL A 64
 MTB2 Masculina SOMA DAS IDADES ENTRE 65 E 72
 MTB3 Masculina SOMA DAS IDADES ENTRE 73 E 85
 MTB4 Masculina SOMA DAS IDADES MAIOR QUE 85
 Dupla Feminina Idade Livre
 Dupla Mista Idade Livre
 Expedição Idade Livre

Data da Prova: 05 de setembro de 2015 – todas as categorias

Horário da largada: 07h00min da cidade de Brazlândia-DF

Local de Chegada de todos os atletas: Pirenópolis, Rancho do Sr. Joaquim,

próximo à Pousada Pillares.

Tempo total de prova: 11 horas

Horário de corte: 16h00min no Ponto de Apoio de Cocalzinho/GO
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A prova terá uma distância total de 125 km com tempo limite de 11 (onze)

horas, cuja altimetria encontra-se disponível no quadro abaixo.

O atleta deverá se atentar ao tempo de corte da prova que será às 16h00min

no Ponto de Apoio de Cocalzinho/GO. Após esse horário, o Ponto será fechado

e o atleta que não atingir o horário de corte deverá entrar na Van de Apoio da

Organização, sendo proibida a sua permanência no percurso por motivos de

segurança.

Durante a prova haverá um ponto de controle com um membro da Organização

realizando a marcação na placa de cada atleta. O atleta que, quando da

chegada, não tiver sua placa com a devida marcação será automaticamente

desclassificado.

OBSERVAÇÃO: A prova se desenrola por ruas, estradas e trilhas abertas
ao trânsito normal de veículos. Esteja atento e trafegue sempre em sua
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mão de direção respeitando as leis de trânsito. Muita atenção nos
cruzamentos, nas curvas e na indicação dos Fiscais Identificados.

O percurso poderá ser alterado em caso de chuva forte ou força maior. Nesse

caso, siga sempre a sinalização oficial e a orientação dos FISCAIS

IDENTIFICADOS.

II. CATEGORIAS/PERCURSO

II.1. Categorias

As Categorias da ULTRAMARATONA NONSTOP DE MTB
BRAZLÂNDIA/PIRENÓPOLIS 2015 serão as seguintes:

 Solo Masculina

 Solo Feminina

 MTB1 Masculina SOMA DAS IDADES MENOR OU IGUAL A 64

 MTB2 Masculina SOMA DAS IDADES ENTRE 65 E 72

 MTB3 Masculina SOMA DAS IDADES ENTRE 73 E 85

 MTB4 Masculina SOMA DAS IDADES MAIOR QUE 85

 Dupla Feminina Idade Livre

 Dupla Mista Idade Livre

 Expedição Idade Livre

Menores de 18 anos (idade mínima para participar: nascidos em 2002)

deverão entregar, obrigatoriamente, a Declaração para retirada de kit,

devidamente preenchida e assinada pelo seu respectivo
responsável, que valerá como a sua autorização para participar no

evento.

Com relação à realização da inscrição, O RESPONSÁVEL pela dupla

deverá efetuá-la e citar, obrigatoriamente, o nome do (a) parceiro(a) no

campo próprio do formulário.
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II.2. Percurso

O percurso da Prova será composto de 125 km de estradas de terra,

predominantemente, havendo alguns cruzamentos de BR. Nos

quilômetros finais, single tracks irão exigir do atleta bastante atenção.

III. INSCRIÇÕES

O Lote de Pré-Lançamento das inscrições será feito tanto na Loja
Commute Bike Studio, localizada na Quadra 315 Sul, como pelos sites
www.pqsports.com.br e www.sistime.com.br, com início em 22/04/2015.

A PARTIR DO PRIMEIRO LOTE, as inscrições serão feitas somente pelos
sites (www.pqsports.com.br ou www.sistime.com.br).

Os valores das inscrições serão os seguintes:

 Pré-lançamento: R$ 150,00 (por atleta) - do dia 22/04/2015 até o dia

05/06/15 (o que acontecer primeiro);

 Demais lotes: R$ 195,00 (por atleta)

OBSERVAÇÃO: As inscrições são individuais e intransferíveis, sendo

efetivadas SOMENTE após o pagamento.

III.1. Procedimento para a Realização das Inscrições

 Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição;

 Emita/imprima o boleto bancário;

 Efetue o pagamento conforme indicado no boleto;
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 O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data
da efetivação do pagamento do boleto bancário, e não da data de

preenchimento da ficha.

 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.

OBSERVAÇÕES:

 Para ativação da inscrição no evento, todos os atletas deverão doar, no
mínimo, 2 Kg de alimentos não perecíveis no dia e local da entrega
do kit de prova. Os alimentos arrecadados serão destinados a ações

sociais nas cidades por onde passará o evento.

 Em caso de PEDIDOS DE CANCELAMENTOS feitos:

a) Até o dia 07/07/15, será ressarcido 90% (noventa por cento) do

valor pago;

b) Do dia 08/07/15 até o dia 07/08/2015, 50% (cinquenta por cento) do

valor pago;

c) Após o dia 07/08, não serão aceitos pedidos de cancelamentos ou
mudanças de inscrição.

Os reembolsos serão efetuados até 10 dias após a realização do
evento.

 Pedidos de alterações de dados na ficha de inscrição deverão ser feitos

até o dia 21/8/2015.

 As vagas deste evento são limitadas.

 A Organização se reserva do direito de, a qualquer momento, rejeitar a

inscrição de um atleta.
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 A Organização poderá, ainda, 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.

IV. ENTREGA DE KITS

Para o recebimento do kit, os participantes deverão:

a) Apresentar documento de identidade com foto;

b) Apresentar Declaração para retirada do kit disponível no site oficial do

evento (www.pqsports.com.br), devidamente preenchida e assinada
(em caso de menores de 18 anos deverá ser assinada pelo

responsável, juntamente com a informação de seus dados completos:

nome, RG, CPF e grau de parentesco);

c) Apresentar Termo de Responsabilidade preenchido e assinado

(disponível no site da Sistime);

d) Doar, no mínimo, 2 Kg de alimentos não perecíveis, no dia e local da
entrega do kit de prova.

Os kits serão entregues no dia 01/09/15, Terça-feira, das 18h00min às
20h00min, com realização de Congresso Técnico das 20h00min às
21h00min, na loja Commute Bike Studio, Quadra 315 Sul.

Fazem parte do kit:

 Placa de numeração;

 Presilhas;

 1 (uma) camisa de algodão ou poliamida;

 1 (uma) squeeze;

 Chip de cronometragem; e

 Brindes dos patrocinadores e apoiadores, se houver.
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OBSERVAÇÕES:

 Sem o termo assinado, o atleta não poderá retirar o seu kit;

 Retirada de kits por terceiros: Outra pessoa poderá retirar o kit de um

atleta inscrito. Para isso, além dos itens acima, esse atleta deverá

encaminhar uma autorização escrita à mão e assinada no verso

da Declaração para retirar o kit, citando o nome e os dados completos,

da pessoa autorizada (endereço, telefone, RG e CPF).

 Autorização de menor: A Declaração para retirada do kit é válida

como autorização para participação de menor de idade, desde que

assinada e identificada pelo responsável.

O Briefing da largada (instruções/avisos) será realizado pelo Diretor de Prova,

antes da largada, e somente em casos de alterações emergenciais da
programação/roteiro durante a realização do evento.

Não haverá entrega de kit de participação no dia da competição.

A camisa é uma cortesia. O tamanho escolhido poderá ser alterado/entregue

pela Organização de acordo com a disponibilidade em estoque. Não haverá
troca do tamanho da camisa na entrega de kit.

V. RESULTADOS

O resultado da Prova se dará no mesmo dia de sua realização
(05/09/2015).

A divulgação do resultado da prova (somente daqueles que completaram a

Prova dentro do horário estipulado) se dará na Secretaria de Prova do evento

(local de Chegada), às 18h00min., e no site oficial (www.pqsports.com.br e

www.sistime.com.br). Recursos e observações só serão aceitos até 15
minutos a partir da divulgação dos resultados, desde que devidamente
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protocolados na Secretaria de Prova. Passado este prazo, o resultado será

homologado pela Organização e divulgado como oficial.

Aqueles que terminarem fora do tempo regulamentar, só terão seus nomes

divulgados nas listagens de resultados publicadas na internet, após o término

do evento.

Ao longo do término da prova, tão logo a equipe de cronometragem apure os

resultados finais com os 5 (cinco) primeiros colocados de cada categoria,

aqueles 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 resultado será homologado pela Organização

e divulgado como oficial.

Esse procedimento visa acelerar o processo de entrega dos troféus e evitar

equívocos durante a Cerimônia de Premiação.

O resultado final será apurado pela menor tempo de percurso.

A Premiação terá seu início às 14h30min do dia 05 de setembro, no local
da Chegada. (Podendo sofrer alterações)

V.1. Cronometragem

A cronometragem será feita pela Equipe SISTIME, com sistema de chip.

a) Cronometragem para as Categorias “Dupla”

Nas Categorias “Dupla”, a passagem no funil de chegada somente

será validada mediante o registro do segundo membro, não podendo

os participantes se distanciarem um do outro por mais de 2 (dois)

minutos. O tempo final de prova será determinado pelo horário de

passagem do último componente.
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Em caso de desistência de um dos atletas da dupla, o outro

participante que decidir continuar poderá completar a Prova, mas a

Dupla será desclassificada e, por consequência, não terá o seu

resultado final disponibilizado no site oficial. No entanto, aquele atleta

da Dupla que completar a Prova terá direito ao recebimento de

medalha da ULTRAMARATONA NONSTOP.

O atleta que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do

percurso, será convidado a retirar-se da competição, finalizando a Prova nesse

ponto, a partir do qual a Organização não será mais responsável por qualquer

tipo de serviço ou apoio a esse competidor. Da mesma forma, será convidado a

embarcar em veículos cedidos pela Organização (se for o caso) para retornar

ao ponto de Chegada, quando o serviço estiver disponível.

O atleta que não devolver o chip pagará a importância de R$ 100,00 (cem

reais) por chip, e ficará impedido de receber sua premiação.

VI. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES

É de responsabilidade de cada participante:

a) Acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço

eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do evento para verificar

possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações para

sua participação no evento.

b) Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a

competição. A título de apoio suplementar, a Organização fornecerá

postos de abastecimentos com água e frutas para cada participante

inscrito e devidamente identificado ao longo do percurso. Cada

participante é o único responsável pela escolha e consequências

geradas pela falta ou excesso de alimentos, líquidos (energéticos, gel

etc.) e/ou outros suplementos ingeridos por ele.
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c) Ter um seguro de vida compatível com suas necessidades e a de seus

dependentes e beneficiários.

d) Ter um seguro total de todo o seu equipamento (bicicleta, capacete,

acessórios etc). Cada atleta é responsável pelo zelo e pela guarda de

todo o seu equipamento/material de prova e objetos pessoais.

e) Ter um bom convênio médico (para assistência/cobertura financeira em

caso de acidente).

f) Manter sua identificação (números - frente da bicicleta e costas do

atleta) e pulseira claramente visíveis durante toda a competição.

g) Facilitar e dar passagem aos atletas mais rápidos que queiram

ultrapassá-lo.

h) Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da

natureza.

i) Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova.

j) Notificar imediatamente à Secretaria de Prova ou diretores de prova em

caso de abandono da competição por qualquer motivo. Não o fazendo, a

Organização se reserva o direito de promover uma averiguação e cobrar

desse participante, todos os custos que forem gerados pela ação.

OBSERVAÇÃO: As equipes de saúde contratadas pelo Evento prestarão

somente os primeiros socorros, encaminhando o acidentado/participante para

um hospital mais próximo. A partir daí, termina a sua responsabilidade,

devendo todas as despesas hospitalares correr por conta do

acidentado/participante.

VII. PENALIZAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO

Será penalizado e desclassificado o participante que:
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a) Sujar o meio ambiente (descartar embalagens, objetos e/ou lixo na
natureza).
OBSERVAÇÃO: caso a Organização forneça água em algum ponto do

percurso, as embalagens deverão ser descartadas até, no máximo, 20

metros desse ponto, em recipientes destinados para tal fim. Todas as

embalagens recolhidas serão doadas para fins sociais e de reciclagem.

b) Rebocar ou ser rebocado por outra bicicleta utilizando cordas ou outros

artifícios (não se aplica aqui: ser empurrado numa subida pelo seu

componente de dupla).

c) Entrar na Van de Apoio ou outro qualquer.

OBSERVAÇÃO: Em caso de atleta que entrar na van de apoio ou outro

qualquer, estará automaticamente fora da competição e, ainda,

receberá uma marcação na placa com a devida indicação de

desclassificação.

d) Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos

numerais oficiais de prova.

e) Ausência de marcação na placa feita no Ponto de Controle durante a

prova;

f) Pedalar sem capacete durante a prova.

g) Efetuar manobras desleais contra outro participante.

h) Prestar informações erradas ou falsas na ficha de inscrição.

i) Efetuar substituição de participante.

j) Ser acompanhado durante o percurso por terceiros não inscritos (moto,

carros, bicicletas etc) não inscritos.

k) Receber manutenção de terceiros fora dos pontos oficiais de apoio.



14

l) Atalhar/cortar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar

carona.

m) Largar em pelotão à frente daquele reservado para a sua categoria.

n) Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a

premiação).

o) Não apresentar todos os comprovantes de passagem nos Pontos de

Controle de Roteiro (caso haja).

p) Equipe de apoio que sujar os locais de parada.

De acordo com as Normas Disciplinares da UCI, ressaltamos que é proibido:

a) Alterar (cortar, colar adesivos etc.) as placas com numeral oficial;

b) Usar meias de compressão;

c) Usar camisa sem manga;

d) Usar fone de ouvido;

e) Subir no pódio usando chinelos.

A Equipe Organizadora da ULTRAMARATONA NONSTOP se empenha para

fazer um evento impecável. Porém, para garantirmos uma prova de alto nível, é

necessária a colaboração de todos na fiscalização da sinalização do roteiro,

nas atitudes desleais e outras ocorrências indesejadas. Denuncie!

VIII. VISTORIAS OBRIGATÓRIAS

Vistorias de largada: Todos os participantes deverão se apresentar para as

vistorias de largada, rigorosamente dentro dos períodos pré-determinados. Os
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atletas que se apresentarem fora desses períodos, obrigatoriamente largarão

no último pelotão, independente de qual for a sua categoria.

As vistorias serão feitas no dia da prova (05/09/2015 – sábado) às 06h00min.

Os participantes deverão utilizar capacete, roupas adequadas (conforme

Regulamento da CBC, sendo proibido o uso de camisa sem manga), numerais

e identificações oficiais visíveis, sempre portando um documento de identidade

(ou cópia) durante todo o evento.

A vistoria de chegada também é obrigatória como parte integrante do
roteiro.

Será desqualificado o atleta que usar alguma droga proibida com a intenção de

obter vantagem sobre os demais participantes. A Organização se reserva o

direito de solicitar e efetuar testes de doping nos participantes, a qualquer

momento, sem nenhum aviso prévio.

IX. RECURSOS

Só serão aceitos recursos escritos, entregues na Secretaria Oficial, durante o

transcorrer da prova ou até 30 minutos após a chegada do interessado.

Recursos contra o resultado, até 15 minutos após sua divulgação.

Somente serão julgados os recursos por escrito e acompanhados de um

depósito no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Se julgado procedente, o

depósito será devolvido; Caso contrário, a quantia será doada a uma instituição

de caridade.

X. APOIO

A organização disponibilizará:
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 Pontos de Apoio a cada 30 km aproximadamente ao longo do percurso,

com água e frutas, conforme imagem ilustrativa abaixo:

 Ambulâncias de resgate;

 Moto resgate;

 Vans de apoio com carretinhas;

 Carros de apoio com membros da Organização;

 Seguro atleta;

 Rádio monitoramento.
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A água fornecida pela Organização não será em garrafinhas ou copos, mas sim

em galões, sendo necessário que o atleta pare nos Pontos de Apoio para

realizar o seu reabastecimento.

XI. DIREITO DE IMAGEM

A ULTRAMARATONA NONSTOP será registrada em vídeo e fotografia pela

Organização e seus parceiros oficiais. Os participantes que tiverem alguma

restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notificar a Organização por

escrito, no ato de sua inscrição. Caso contrário, estarão automaticamente

autorizando a sua utilização de forma inteiramente gratuita, a título universal,

em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, sem limitação de tempo ou

de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no Exterior, sem que seja

devida ao autorizador, qualquer remuneração.

XII. PREMIAÇÃO

a) Medalhas ULTRAMARATONA NONSTOP DE MTB BRAZLÂNDIA-
PIRENÓPOLIS: somente para os atletas que comprovadamente
completarem a prova dentro do período regulamentar (11 horas).

b) Premiação - em dinheiro para o primeiro, segundo e terceiro colocados

das seguintes Categorias:

 Solo Masculina

 Solo Feminina

 MTB1

 MTB2

 MTB3

 MTB4

 Dupla Feminina

 Dupla Mista
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OBSERVAÇÃO: no ato da entrega da premiação, no caso das
Categorias MTB 1, MTB 2, MTB 3 e MTB 4, a Organização exigirá a
apresentação de documento de identificação de cada atleta, a fim
de comprovar a soma das idades e a correta inserção na categoria
escolhida. Caso não seja confirmada a soma das idades com a
categoria, será feita apuração no local para solução da questão.

c) Troféus - para os 5 (cinco) primeiros colocados de cada Categoria

OBSERVAÇÃO: no caso das Categorias “Duplas”, 1 (um) troféu para

cada componente da dupla.

d) Vale-inscrição* ULTRAMARATONA NONSTOP DE MTB
BRAZLÂNDIA/PIRENÓPOLIS 2016: somente para o primeiro, segundo

e terceiro colocados da Categoria Expedição da Prova de 2015.

e) Vale-inscrição de 50% (cinquenta por cento) de desconto*
ULTRAMARATONA NONSTOP DE MTB
BRAZLÂNDIA/PIRENÓPOLIS 2016: para o primeiro, segundo, terceiro,

quarto e quinto colocados das categorias Solo Masculina e Feminina,

MTB1, MTB2, MTB3, MTB4 e Dupla Feminino, Dupla Mista da prova de

2015.

OBSERVAÇÃO: Os “Vales-inscrições” são pessoais e intransferíveis (de ano

e titularidade).

AVISOS IMPORTANTES:

1) Acessem os sites www.pqsports.com.br e www.sistime.com.br que
divulgarão todas as novidades que surgirem até a data do evento. Para

acompanhar a cobertura exclusiva, curta facebook.com/nonstopxcm.

2) A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do

evento, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente.
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3) As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela

Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas

decisões.


