REGULAMENTO
9º PEDALMONTE - Encontro Regional de Mountain Bike
de Monte Alegre de Minas (MG)
Cicloturismo 30 km
Desafio 100 km

1. Da organização e do evento:
O 9º PEDALMONTE – Encontro Regional de MTB de Monte Alegre de Minas
(MG) é um evento não competitivo organizado pela Associação Montealegrense
de Ciclismo – Clube Pedalmonte, com inscrições on-line, antecipadas pela
Sistime, apoiado da Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas (MG) e
demais parceiros.
O 9º PEDALMONTE será realizado no dia 30 de outubro de 2016, a partir das
06h00 com previsão de encerramento às 16h do mesmo dia.
Haverá uma base de atendimento da Organização aos participantes na entrada
do clube. Serão montadas esteiras de atendimento para conferência de
inscrições e entrega dos kits. Todos os participantes deverão apresentar
documento de identidade com foto para terem sua inscrição confirmada.
O 9º Pedalmonte oferece a todos os participantes regularmente inscritos: café
da manhã antes da largada; ao final do trajeto, almoço; carros de apoio;
batedores de moto; ambulâncias; lava-bikes; assistência mecânica para ajustes
rápidos; fisioterapeuta; seguro-atleta; postos de hidratação; veículo limpa-trilha;
pulseiras e plaquinhas de identificação; medalhas para todos que completarem
a prova e sorteio de brindes no final.
Os ciclistas deverão estar no local de largada com pelo menos uma (01) hora de
antecedência, quando serão dadas as instruções finais e distribuídos os kits aos
participantes. Poderá haver até 10 minutos de tolerância, a critério da
Organização.
A Organização é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste
regulamento e justificar as alterações quando cabíveis.

O evento será realizado em percurso por ruas da cidade e estradas rurais de
terra do município, com distâncias de cerca de 30 km - Cicloturismo e 100 km Desafio, com duração máxima de 4 horas e 7 horas, respectivamente.
A Organização poderá ao longo do percurso, a fim de garantir a segurança dos
participantes e a qualidade do evento, a qualquer momento que julgar
necessário, impedir que o participante prossiga pedalando e seja recolhido por
veículo de apoio.
Poderá a Organização suspender o evento por questões de segurança pública,
atos públicos, vandalismo, caso fortuito ou força maior, sem aviso prévio aos
participantes. Da mesma forma e pelos mesmos motivos, sem aviso prévio, a
Organização poderá adiar o evento, alterar o percurso, modificar ou mesmo
cancelar algum trecho.
A largada será dada no Clube Campestre do Buriti, em Monte Alegre de Minas
(MG), às 07h10 para o Desafio de 100 km e às 08h45 para o Cicloturismo de 30
km.
2. Da participação, das bicicletas e equipamentos
Poderão participar do evento ciclistas de ambos os sexos, regularmente inscritos
de acordo com o presente regulamento.
Os atletas menores de 18 anos só poderão participar deste evento com
autorização expressa e específica para pedalar no 9º Pedalmonte – Encontro
Regional de Mountain Bike, em Monte Alegre de Minas (MG), no dia 30/10/2016,
no percurso de 30 km ou de 100 km, conforme o caso, sendo:
idade menor ou igual a 14 anos – estar acompanhado de um maior de 18 anos
e apresentar, no momento da retirada do kit, a autorização formal de um dos pais
ou responsável legal, com assinatura reconhecida em cartório e cópia do
documento de identidade do autorizante;
idade entre 15 e 17 anos – apresentar no momento da retirada do kit a
autorização formal de um dos pais ou responsável legal, com assinatura
reconhecida em cartório e cópia do documento de identidade do autorizante.

Será permitido aos ciclistas utilizar apenas uma bicicleta para percorrer o trajeto,
independente do tipo ou modelo desta.
As bicicletas serão movidas exclusivamente pela força individual do ciclista, em
conformidade com os regulamentos da União Ciclística Internacional - UCI.
O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, até a passagem do veículo de
apoio que realizará seu reboque e da bicicleta até o ponto final do evento. Aquele
que não aceitar ser rebocado ou não subir no veículo destinado ao apoio, será
eliminado do evento, eximindo a Organização de qualquer responsabilidade de
fatos ocorridos dali em diante.
Reserva-se à Organização o direito de vetar qualquer equipamento ou acessório
que julgue inadequado para a utilização no evento.
Todos os ciclistas, antes da largada, deverão conferir e checar sua bicicleta,
equipamentos, ferramentas e suprimentos que utilizarão no percurso.
Cada ciclista é responsável em levar consigo suas câmaras de reserva, bomba
de ar e kit de ferramentas para algum reparo, além de água e mantimentos,
conforme julgar necessário.
É obrigatório o uso de capacete de ciclismo afivelado. A Organização sugere o
uso de luvas, óculos de sol e protetor solar. Sugere também o porte de telefone
celular e documento de identidade com foto.
Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos
e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual
for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura
os ciclistas ou participantes venham a sofrer durante a realização deste evento.
Os familiares e acompanhantes dos ciclistas são bem vindos e poderão aguardar
os participantes do evento nas dependências do clube.
3. Inscrições

As inscrições serão feitas somente antecipadamente por meio do site
www.sistime.com.br, de 01/06/2016 a 25/10/2016. A data de vencimento do
boleto deve ser respeitada e não haverá recebimento de inscrições no dia do
evento.
Haverá dois lotes de inscrições, com valores distintos, sendo o 1º lote de
01/06/2016 a 03/10/2016 e o 2º lote de 04/10/2016 até 25/10/2016.
O primeiro lote tem valor de R$40,00 – Cilcloturismo 30 km, e R$60,00 – Desafio
100 km. O segundo tem o valor de R$50,00 e R$70,00, respectivamente.
No ato da inscrição, está disponível o regulamento que rege o evento e o termo
de responsabilidade. O participante, ao fazer sua inscrição, está declarando que
leu, tomou conhecimento, aceita e se submete integralmente ao referido
regulamento, se declarando apto, conforme o termo de responsabilidade.
A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser
substituída por outra, em qualquer situação.
Ao fazer a sua inscrição, o participante ficará sob a cobertura de um SEGURO
DE VIDA com validade durante o período do evento, no valor de R$ 5.000,00 de
cobertura para despesas hospitalares e R$ 50.000,00 em caso de morte ou
invalidez.
O dia 25 de outubro de 2016 é o último dia para se inscrever no 9º Pedalmonte.
Após a efetivação das inscrições, a Organização do evento não reembolsará
nenhum valor.
Os familiares e acompanhantes pagarão no dia do evento sua entrada com
direito a café da manhã, almoço e uso das dependências do clube. O valor por
pessoa será de R$30,00.
4. Abastecimento e Apoio Mecânico
Haverá um ponto de assistência mecânica antes das largadas para ajustes
rápidos na bike.

Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água e frutas.
Para o percurso de Cicloturismo, haverá 03 postos, sendo o primeiro perto do
km 07, outro perto do km 15 e o último por volta do km 25.
Para o Desafio, haverá 04 postos exclusivos, sendo o primeiro por volta do km
20 (final da serra do Ly), o segundo por volta do km 45 (setor 03 da PM), o
terceiro próximo do km 65 e o último em torno do km 85 (subida do Nelsinho).
Haverá um posto de hidratação, em comum com o percurso de 30 km, por volta
do km 80, uma vez que coincidirão os trajetos.
Qualquer carro de apoio particular deverá seguir o trajeto por terra logo atrás do
carro vassoura, que irá acompanhar de longe o último ciclista.

5.Da segurança do participante, do trajeto e sinalização
A prova será realizada em vias urbanas e rurais de trânsito de veíulos, devendo
o ciclista respeitar o Código de Trânsito e todas as sinalizações oficiais. Devese ter cuidado com os outros ciclistas e tratar com respeito todos os
expectadores que prestigiarem o evento.
A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
sinalização, seja por PLACAS personalizadas do Pedalmonte, seja por fitas
zebradas ou mesmo cal na estrada indicando o caminho para a orientação dos
participantes. Cabe ao atleta, respeitar o trajeto, não sendo permitido tomar
atalhos ou fazer uso de qualquer meio auxiliar para alcançar de vantagem. O
descumprimento desta regra causará a desclassificação do ciclista.
Apesar da sinalização, é muito importante que o ciclista estude o trajeto por meio
de
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PANORAMA) que serão oportunamente disponibilizados no descritivo da prova.
Estudar o trajeto significa ter um mapa mental do percurso, compreender o
caminho, conhecer os bairros, rios, estradas por onde irão passar para não se
perderem, ou, se estiverem perdidos, saberem pelo que perguntar no caminho.

Recomendamos a todos os participantes da prova a realização de uma rigorosa
e completa avaliação médica prévia à participação no evento.
A Organização irá disponibilizar aos participantes do evento ambulância para
prestação de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário o
atendimento médico de emergência, a remoção será efetuada para o hospital da
rede pública mais próximo.
Ao fazer sua inscrição para este evento, o atleta assume a responsabilidade por
seus dados fornecidos, e aceita totalmente o Regulamento do Evento,
participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado
de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação,
seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
participação na prova, antes, durante e depois da mesma.
O ciclista é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua
condição física e seu desempenho, e julgando, por si só, se deve ou não
continuar ao longo da prova. Pode a Organização, por recomendação médica e/
ou técnica, excluir do evento um participante a qualquer momento.
A Organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo participante no evento a
terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva
responsabilidade do mesmo.
Não há responsabilidade por parte da Organização em resgatar no percurso
ciclistas que, por qualquer que seja o motivo, tenham abandonado o trajeto.

Orienta-se o participante a não descartar qualquer lixo orgânico ou não orgânico
nas vias do trajeto. O ciclista deve encontrar uma lixeira apta a receber seu lixo
ou carregá-lo consigo até localizar uma. Dessa forma, colaboramos com a
preservação do meio ambiente.

Orientamos que não seja apanhado ou colhido qualquer fruto encontrado pelo
caminho sem a autorização de alguém da Organização ou mesmo dos
proprietários, visto que muitos agricultores usam inseticidas e venenos nas
lavouras que podem causar mal à saúde, se ingerido. Ou ainda, tal fato pode ser
considerado furto pelo proprietário.

6.Premiação
Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem
descumprimento deste regulamento receberão medalhas de “finisher”. Haverá
sorteio de brindes durante o almoço.

7. Direito de Imagem
Ao inscrever-se no 9º PEDALMONTE – Encontro Regional de MTB de Monte
Alegre de Minas (MG), o participante está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem divulgada por meio de fotos, filmes, rádio,
jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação,
para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos ao evento, sem
acarretar nenhum ônus à organização, patrocinadores ou meios de
comunicação.
As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso das decisões.
Monte Alegre de Minas (MG), 31 de maio de 2016.

