
                   REGULAMENTO 4º DOWNHILL UNAI-MG 2016 

 

Em 2012 foi realizado o 1º DOWNHILL UNAI-MG com participação de 34 atletas de 

unai e região, decidimos continuar com nosso trabalho e em 2013 foi realizado o 2º 

DOWNHILL UNAI-MG que já teve a participação de 59 atletas de unai e região, o 3º 

DOWNHILL UNAI-MG que já teve a participação de 64 atletas de unai e região com o 

êxito vem se aumentando o número de competidores: em 2015 não realizamos por 

motivos de força maior, daí então esse ano realizaremos o 4º DOWNHILL UNAI-MG 

2016, que será realizado nos dias 17 e 18 de dezembro na SERRA DO TAQUARIL, 

TORRE DE TV DE UNAI, PISTA DA MANGABA, no sábado terá pista aberta para 

reconhecimento até as 19h30min e no domingo dia 18 será aberta a pista livre para 

treino até as 09h30min e a partir das 10:00 será as decidas oficiais dos pilotos . 

 

                                              CLÁUSULAS SOBRE O EVENTO 

ART. 1º O evento acontecerá nos dias 17 e 18 de dezembro dentro de quaisquer 

condições climáticas, sendo dia oficial da prova no dia 18. 

ART. 2º No sábado dia 17 a pista estará aberta para reconhecimento a partir, das 

08h00min. da manhã até enquanto os atletas quiserem treinar ou 19:30. 

ART. 3º No domingo dia 18 o evento terá início dos treinos de reconhecimento as 

08h00min. com encerramento as 09h:45min. da manhã, para início dos preparativos 

da prova com largada oficial a partir das 10h:30min. 

ART. 4º No domingo dia 18 dia do evento, terá resgate para os atletas do início ao 

fim da prova.  

ART. 5º Terá um ponto de água para os atletas no local da largada. 

ART. 6º A organização poderá modificar quaisquer coisa, inclusive data do evento 

por motivos de força maior ou de segurança sem aviso prévio. 

ART. 7º Autorizo a divulgação por parte da organização, dos patrocinadores do 

evento e da imprensa autorizada, fotos em site, filmagem e outras mídias que 

mostrem minha imagem e participação nesse evento. 

 

                                                    Sobre as inscrições 



ART. 8º Estou ciente que este evento é uma confraternização e que minha inscrição é 

simbólica, sendo que estou ciente que esta, cobre apenas o custo da realização do 

vento. 

ART. 9º Poderão treinar e participar apenas os atletas que estão devidamente 

inscritos e numerados na BIKE, além do uso de capacete e luvas. De uso obrigatório 

ou será eliminado. 

ART. 10º Apenas com ficha e dados totalmente preenchidos corretamente e 

pagamento efetuado em espécie confirma minha inscrição dando direito a treinar e 

competir e estou ciente de que não haverá transferência de inscrição nem devolução 

de dinheiro da inscrição. 

ART. 11º As inscrições terão abertas até o dia 12 de dezembro 2016 mo site sistime. 

ART.12º O não entregaremos nenhum material do evento pós prova, como 

premiações, brindes e outros, o atleta deverá está presente no momento da 

premiação ou será passado a outros. 

                                     

                                           SOBRE AS CATEGORIAS 

ART. 13º   FULL ELITE 

ART. 14º   FULL ESTREANTE 

ART. 15º   HARD ELITE 

ART. 16º   HARD ESTREANTE 

ART. 17º   FEMININO OPEN  

ART. 18º   MASTER ACIMA DE 36 ANOS  

 

 

                                             SOBRE A PREMIAÇÃO 

ART. 19º A categoria full elite 1º ao 5º lugar, sendo 1º lugar troféu+$$$/ 2º lugar 

troféu+$$$ / 3º lugar troféu+$$$ / 4º lugar troféu+$$$ / 5º lugar troféu+$$$. 

ART. 20º A categoria full estreante terá troféu e brinde surpresa do 1º ao 3º lugar e 

troféu até o 5º lugar. 



ART. 21º A categoria hard elite 1º ao 5º lugar, sendo 1º lugar troféu+$$$/ 2º lugar 

troféu+$$$/ 3º lugar troféu+$$$ / 4º lugar troféu+$$$ / 5º lugar troféu+$$$. 

ART. 22º A categoria hard estreante terá troféu e brinde surpresa do 1º ao 3º lugar e 

troféu até o 5º lugar. 

ART. 23º A categoria feminino open terá brinde surpresa da 1º ao 3º lugar e troféu 

até o 5º lugar. 

ART. 24º A categoria master terá brinde surpresa da 1º ao 3º lugar e troféu até o 5º 

lugar. 

 

ART. 25º Todos os atletas que estiverem devidamente inscritos receberão um mini 

troféu de participação. 

 

                                              SOBRE AS LARGADAS 

ART. 26º O atleta a partir do momento que der sua largada seu tempo estará 

correndo independentemente o que aconteça com sua BIKE após a largada como: 

furar pneu, quebrar corrente e outros, seu tempo continua sendo cronometrado 

desde que largou até o final do percurso, não podendo haver troca de BIKE, deverá 

terminar em sua própria BIKE em que largou. 

 

                                   SOBRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

ART. 27º O uso de equipamentos de segurança será obrigatório, caso não esteja 

portando esses exigidos o atleta será desclassificado no exato momento sem direito 

a justificativa, e qualquer desacato aos organizadores também será 

automaticamente desclassificado. 

ART. 28º Capacete, luvas, tennis. 

ART. 29º O capacete deverá está em ótimo estado de uso e conservação para maior 

segurança do atleta. 

ART. 30º As autoridades como: polícia militar, corpo de bombeiros estarão 

devidamente informadas sobre nosso evento. 

ART. 31º Terá uma ambulância no local do evento para maior segurança de nossos 

atletas. 



 

                                                        CONSIDERAÇÕES        

ART. 32º A entrega de todas as premiações serão feitas no término da apuração de 

todos os resultados, com compreensão de todos para maior conclusão. 

 

                                        

                                    TERMO DE RESPONSABILIDADE 

ART. 33º Atesto que estou clinicamente apto, devidamente treinado e 

até hoje nunca fui impedido de participar de qualquer outro esporte por 

motivos médicos.                   

ART. 34º Declaro que sou responsável por qualquer dano em meus equipamentos, 

seja treinando, competindo, no transporte de resgate, em caso de furto extrativo, 

ainda assumo os danos que minha participação possa provocar em terceiros, seja 

física, material ou moral, e assumo qualquer responsabilidade, isentando os 

organizadores, colaboradores, proprietários de terrenos onde ocorre o evento, todos 

seus patrocinadores e apoiadores, de responsabilidade de indenização, processo 

judicial e ressarciamento por qualquer dano a pessoa ou propriedade.  

ART. 35º Assumo todas as despesas médicas e hospitalares decorrentes de acidentes 

que por ventura eu venha a sofrer ou causar durante a competição, bem como meu 

transporte até alguma unidade de saúde.  

EU ACEITO 

 

                                                ORGANIZAÇÃO 

 

     ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS E CASSIO RODRIGUES DA SILVA 

 

                                                      CONTATOS: 

      ANDRÉ (38) 9 9944.3269 (VIVO) CASSIO (38) 9 9954.8081 (VIVO) 


