
 

                                    

                           TREINO PREMIADO MTB/XCM 2017 UNAÍ-MG 

                                    RECONHECIMENTO PERCURSO DUATLHON  

DIA DA PROVA: 26 DE MARÇO 2017 

LOCAL DA PROVA: RANCHO VOLTE A SORRIR 7 km DE UNAÍ 

HORÁRIO DA LARGADA: 09HS: 00MIN. 

CONTATO EMAIL: andrericardo_unaí @hotmail.com 

Contato tel: (38)9 9944-3269 (vivo) (61)9 8194-3211 watts 

 

CLÁUSULAS. 

Sobre a prova 

1.0-A prova terá um percurso no formato xcm, somente em estradas de terra, não havendo singlo traks, tendo no 

total 54 km com um percurso de 2 voltas de 27 km para categorias principais, passando pelo mesmo local as duas 

vezes e uma volta de 27 km para a categoria estreante, uma volta para categoria feminino, sendo que a prova 

largará e finalizará no rancho volte a sorrir, que se localiza a 7 km de unaí sentido estação da Cemig com entrada 

na marginal esquerda da rodovia BR 251. 

Sobre o local da prova 

1.1-No local teremos ampla área de lazer com estacionamento, restaurante, café da manhã, área, de camping, 

piscina, banheiros, não será cobrado área de camping e nem entrada, será gratuito para todos atletas e 

visitantes, o almoço será cobrado uma taxa de 13,00 no prato feito e 19,90 á vontade, sendo que o cardápio será: 

arroz branco, feijão, macarronada ,carne cozida, frango frito e salada, o café da manhã será vendido a preço 

acessível a todos, teremos bebidas a venda também,será proibido a entrada de bebidas no local por motivo de 

organização. 

Sobre as inscrições 

1.1-As inscrições estarão abertas no site sistime até atingir o numero de inscritos com valor acessível do dia 23 de 

dezembro 2016 ao dia 20 de março de 2017 a R$ 36,00. 

 

Sobre a premiação 

1.3-Devido ser um treino premiado de reconhecimento e valores acessíveis a prova não terá premiação em 

dinheiro, somente troféus e brindes nas categorias específicas abaixo, os brindes serão equivalentes a números 

de atletas, em decrescentes valores sendo o do 3º equivalente ou talvez maior que o valor da inscrição. 



Terá medalhas de participação do evento para todos atletas participantes! 

Toda premiação será entregue no local da prova assim que o último atleta finalizar a prova e efetuarmos a 

apuração dos resultados. 

 

Sobre as categorias  

1.4-Serão divididas em 7 categorias sendo: 

EXPERT ATÉ 29 ANOS: BRINDE DO 1º AO 3º COLOCADO E TROFÉU DO 1º AO 5º COLOCADO. 

MASTER A DE 30 A 39 ANOS: BRINDE DO 1º AO 3º COLOCADO E TROFÉU DO 1º AO 5º COLOCADO. 

MASTER B DE 40 A 49 ANOS: BRINDE DO 1º AO 3º COLOCADO E TROFÉU DO 1º AO 5º COLOCADO. 

MASTER C DE 50 ANOS ACIMA: BRINDE DO 1º AO 3º COLOCADO E TROFÉU DO 1º AO 5º COLOCADO. 

FEMININO OPEN: BRINDE DO 1º AO 3º COLOCADO E TROFÉU DO 1º AO 5º COLOCADO. 

ESTREANTE OPEN: TROFÉU DO 1º AO 5º COLOCADO. 

Sobre o kit atleta 

1.5-Os atletas receberão antes da prova: uma placa de numeração, 4 tarapes, uma barra de cereal, e  2 doces de 

banana, e receberão após a prova frutas e água, esses serão retirados no dia do evento no local da prova no 

rancho volte a sorrir a partir das 07: hs 00min.  Até as 08: hs 00min. 

Obs.: haverá 1 ponto de água no local da segunda volta no rancho volte 

a sorrir, devido o trajeto ser bem curto, durante o percurso cada atleta 

deve levar sua própria água. 

 

Importante 

1.6-Ao fazer a inscrição o atleta declara gozar de boa saúde, está preparado fisicamente e psicologicamente para 

a prova não ter nenhum impedimento médico a sua participação na mesma em questão, o mesmo compromete 

incondicionalmente todas as cláusulas deste regulamento do treino premiado 2017 reconhecimento do duathlon 

 

Desclassificação 

1.7-o atleta que desacatar qualquer que seja voluntários ou organizadores e patrocinadores durante o evento 

será imediatamente desclassificado por motivos indevidos, certo de que esteja ciente disso, será obrigatório o uso 

de capacete e luvas. 

 

 

 



Finalização 

1.8-A prova será finalizada com a entrega das premiações prevista para ás 13h30min, sendo que as 13h00min 

serão recolhidos os últimos atletas que por ventura ainda não tenham completado o percurso, por nossos fiscais e 

apoiadores.  

 

 

 

 

                           ORGANIZAÇÃO 

                                                  AR 

                   EVENTOS ESPORTIVOS 

                CONTATO (38) 9 9944-3269(VIVO) (61) 9 8194-3211 WATTS 


