
        3º DUATHLON ENDURANCE UNAI-MG 2017 

                                            CROSS COWTRY 

 

Local do evento: RANCHO VOLTE A SORRIR UNAI-MG  

Data do Evento: 16 DE ABRIL 2017 

Largada: 09h00min 

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

Email: andrericardo_unai@hotmail.com 

1.1. A prova será disputada em terra batida pelas estradas de fazendas 

vizinhas ao local do evento. 

1.2. Sobre a Prova: 

Será dividida em quatro categorias: 

Solo Masculino (individual)  

OBS: a premiação total em dinheiro será entregue somente com no 

mínimo 20 atletas inscritos na mesma, ou será revogada. 

Solo Feminino (individual) 

OBS: a premiação total em dinheiro será entregue somente com no 

mínimo 10 atletas inscritos na mesma, ou será revogada! 

Dupla Masculina (open) idade de cada atleta será livre. 

OBS: a premiação total em dinheiro será entregue somente com no 

mínimo 8 duplas inscritas na mesma, ou será revogada! 

Dupla masculina (máster) idade de cada atleta terá que ser igual ou 

acima de 40 anos. 

OBS: a premiação total em dinheiro será entregue somente com no 

mínimo 5 duplas inscritas na mesma, ou será revogada! 
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Dupla Mista (somente homem + mulher) 

OBS: a premiação total em dinheiro será entregue somente com no 

mínimo 8 duplas inscritas na mesma, ou será revogada! 

1.3. SOBRE AS FAIXAS ETÁRIAS 

Será premiado com troféu o 1º colocado de cada faixa etária categoria 

solo masculino. 15 á 29/30 á 34/ 35 á 39/ 40 á 44/ 45 á 49/ 50 á 54/ 55 á 

59/ 60 anos acima. 

1.4. Sobre o Percurso: 

Será disputado com distâncias de 5 km de atletismo + 27 km MTB XCM e 

finalizando com 2 km de corrida atletismo. 

Sendo que o percurso de bike será uma volta só de 27 km largando e 

finalizando no mesmo local! 

A categoria solo masculino e feminino fará todo o percurso individual, 

sendo corrida atletismo + MTB + corrida atletismo. 

As demais categorias, duplas: cada atleta completará uma modalidade, 

um corre o outro pedala! 

Sendo que o atleta que inicia a prova será o mesmo que finalizará, caso 

um desses atletas desista a dupla será desclassificada! 

Cada dupla terá que ter um dos integrantes como capitão e este mesmo 

que dará início e final da prova para sua dupla, o mesmo terá seu nome 

a frente com tempo de início e finalização. 

Será entregue as duplas uma pulseira que será repassada ao seu parceiro 

no ato da transição. 

As bikes serão fixadas em suportes e só poderão ser retiradas após a 

transição da pulseira, na chegada da bike esse mesmo atleta terá que 

fazer essa mesma transição da pulseira após fixar sua bike no suporte, 

então esse parceiro (dupla) finalizará a prova, o tempo será 

cronometrado desde a largada e não será interrompido no momento da 

transição, será tempo corrido, quanto mais rápido a transição mais 



tempo ganhará essa dupla e finalizará o tempo de prova com a chegada 

do parceiro de corrida nos 2km. 

A categoria solo finalizará assim que o atleta individual tiver finalizado as 

etapas do circuito finalizando com os 2 km na chegada. 

A prova acontecerá independente de quaisquer condições climáticas, 

podendo ser adiada ou cancelada caso haja por algum motivo de força 

maior. 

1.5. Sobre a Premiação: 

Serão premiados com troféus solo e cada integrante das duplas 

vencedoras do 1º ao 5º colocado. 

Serão Premiados com uma quantia em dinheiro a categoria solo 

masculino/feminino do 1º ao 3º colocado, de acordo com o 

regulamento. 

Será premiado em dinheiro a primeira dupla de cada categoria e brinde 

as demais até 3º colocado, de acordo com o regulamento. 

 

Solo masc. 1º troféu+$ / 2º troféu+$ / 3º troféu+$ / 4º troféu / 5º troféu 

Solo fem. 1º troféu+$ / 2º troféu+$ / 3º troféu+$ / 4º troféu / 5º troféu 

Dupla Masculina: 1º troféu+$ / 2º troféu+ / 3º troféu/ 4º troféu /5º 

troféu 

Dupla Masculina Master: 1º troféu+$ / 2º troféu / 3º troféu/ 4º troféu 

/5º troféu 

 

Dupla Feminina: 1º troféu+$ / 2º troféu+/ 3º troféu+/ 4º troféu /5º 

troféu 

Dupla Mista: 1º troféu+$ / 2º troféu / 3º troféu / 4º troféu / 5º troféu 

Todos os atletas inscritos receberão uma medalha de participação. 



 

1.6. Sobre os Kits: 

O kit atleta será composto por uma camiseta do evento, uma barra de 

cereal, um gel carboidrato, uma pulseira de transição, número de peito, 

placa da bike, abraçadeiras e alfinetes. 

Não será permitida qualquer alteração desse número, caso seja alterado 

o atleta será desclassificado pela organização. 

1.7. Entrega de Kits: 

Os kits serão entregues no sábado dia 15 no local da prova das 16h00min 

as 19h00min no Rancho volte a sorrir para todo os atletas! 

E no dia do evento das 07h30min às 08h30min. 

Diante da apresentação de um documento de identidade e do 

comprovante de inscrição pago, não será entre kits a terceiros e não será 

entregue kits pós prova! 

Serão feitas inscrições no local da prova no dia do evento! 

 1.8. Sobre Apoio: 

Para os atletas de corrida atletismo terá um ponto de água na metade de 

cada corrida. 

Para os atletas de MTB terá água na metade do percurso e no local da 

largada, durante esse circuito os atletas levarão sua  água, podendo se 

abastecer no local de largada também. 

Serão estradas com aclive e declives passando por diversas fazendas, 

retornando ao RANCHO VOLTE A SORRIR local da largada e chegada. 

Observação; será proibido o acompanhamento dos competidores por 

qualquer outro apoio que não seja da organização ou o mesmo que tiver 

sendo apoiado por terceiros será desclassificado pela organização. 

1.9. Sobre o Local do Evento: 



Por ser um Rancho o local terá amplo espaço para visitantes com: 

estacionamento, almoço, piscina, local para barracas de camping e 

outros. 

Obs: não será cobrada nenhuma taxa de camping! 

O rancho fica a 7,5 km da cidade de unaí. 

A piscina será liberada a vontade para os atletas e visitantes. 

Teremos restaurante no local: o almoço será cobrado uma taxa de 13,00 

para prato feito e 20,00 a vontade. 

CARDÁPIO: arroz branco, feijão, carne cozida, frango frito, macarronada, 

verduras cozidas, salada e sobremesa. 

Venderemos café da manhã á parte. 

Obs: no local do evento não recebemos cartão nem cheque, somente a 

dinheiro! 

Não será permitida a entrada de bebidas, será somente de consumo no 

local do evento. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Realização   

                     AR EVENTOS ESPORTIVOS                                                              

                                  Organização  



                       André Ricardo dos Santos 

 


