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  REGULAMENTO 

II DESAFIO MTB DO MILHO DE 
OURIZONA 

 

 

Considerações iniciais. 

O Desafio MTB do Milho de Ourizona é um evento de ciclismo na 
modalidade MTB – Mountain Bike – a ser realizado pelas estradas rurais e trilhas 
do Municípios de Ourizona, PR, direcionado a ciclistas em qualquer nível. 

Objetivo de promover o ciclismo de montanha na região de Maringá 
incentivando os praticantes do MTB a participem de um evento de alto nível, 
superando seus limites. 

Apresentação aos ciclistas das belezas naturais, riqueza rural e produtos 
oriundos da agricultura local. 

A visão é de realizarmos um evento de ciclismo que seja reconhecido como 
o mais completo da região – anualmente. 
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Introdução. 

 

1- Data do evento: 20/08/2017. 

 

2- Local, concentração e horário de largada e chegada: 

Praça da Igreja Matriz de Ourizona, PR, a partir das 7h00. Largada 8h30. 
 

3- Apoio e infraestrutura: 

1)- Cobertura com seguro para mortes e invalides e despesas hospitalares; 

2)- Ambulância para atendimento e remoção em emergência médica; 

3)- Veículo de apoio para atendimento; 

4)- Pontos de apoio – com água gelada; 

5)- Almoço para ciclistas; 

6)- Almoço avulso para acompanhantes; 

7)- Camping – no Estádio de Futebol. 

 

4- Percurso: duas trilhas: 

 1)- Light de 28km - nível fácil; e, 

 2)- Maratona de 58km - nível médio. 

 

5- Inscrição: a partir do dia 17/05/2017 
 
6- Premiação: todos os participantes serão premiados com uma medalha 
especialmente feita para o evento. 
  
7- Realização: MTB Adventure Clube. 
 
8- Apoio: Município de Ourizona, EMATER-PR, SANEPAR, MIX FM e Secretaria 
Estadual do Esporte e Turismo. 
 
9- Patrocínio: SM Bike, Fórmula Renault e Unifamma. 
 
10- Instituição beneficiária: II Desafio MTB do Milho terá renda destinada a 
Paróquia Nossa Senhora Divina Pastora de Ourizona. 
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Regulamento. 
Ao firmar sua inscrição no II Desafio MTB do Milho de Ourizona – 2017 o ciclista 
adere e se submete a este regulamento em todas as suas cláusulas e condições. 

1. Obrigações da organização: 
1.1. A Organização é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste 
regulamento e justificar as alterações quando cabíveis. 

1.2. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de 
segurança pública, atos públicos, vandalismo, eventos climáticos e/ou motivos de 
força maior sem aviso prévio. 

2. Data. 

2.1. O II Desafio MTB do Milho de Ourizona será realizado no dia 20/08/2017. 

3. Da concentração, largada e chegada. 

3.1. Concentração a partir das 7h00 ao dia 20/08. 

3.2. Largada pontualmente às 08h30 na cidade de Ourizona, na Praça da Igreja 
Matriz. 

3.3. Chegada e conclusão da prova no mesmo local da largada. 

3.2. Os ciclistas participantes deverão fazerem-se presentes uma hora antes da 
largada para confirmação da inscrição, numeração e assinatura da participação 
no evento. 

4. Do Percurso (trilha) 

4.1. A aventura ciclística será realizada em percurso urbano, estradas de terras, 
estradas apedregulhadas e trilhas, com percurso de 28km aproximadamente na 
categoria light; e mínimo de 58km na categoria maratona. 

4.2. Alteração do percurso poderá ser feita pela organização por qualquer motivo 
e a qualquer tempo, com aviso sendo postado nas páginas do Facebook: MTB 
Adventure – Clube e Desafio MTB do Milho. 

4.3. A organização poderá adiar a prova, alterar o percurso, modificar ou mesmo 
cancelar algum trecho, da mesma forma, transmitindo aos competidores as 
alterações adotadas através das páginas do Facebook: MTB Adventure – Clube e 
Desafio MTB do Milho. 

4.4. O percurso será alterado em caso de chuva, sendo realizado em percurso 
alternativo com possibilidades de pedalar mesmo no molhado, podendo haver 
redução da distância do mesmo.  

5. Encerramento. 

5.1. O encerramento se dará as 13h30: compreendendo o Desafio Light e a 
Maratona. 
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5.1.1. Os ciclistas atrasados serão recolhidos pelo último veículo de apoio. 

5.2. O almoço se encerrará as 14h30. 

6. Participação dos ciclistas. 

6.1. Os ciclistas participarão em duas modalidades: 

6.1.2. Categorias light – não competitivo: 

 1)- Equipes: com composição livre quanto a idade, sexo e número de 
ciclistas. 

2)- individual: para ciclistas acima de 14 anos. 

6.1.3. Categoria maratona – competitivo: 

1)- Equipes – com 6 (seis) ciclistas, sem restrição de sexo, idade mínima 
16 anos. 

2)- Duplas masculinas – idade mínima 16 anos; 

3)- Duplas mistas – um homem e uma mulher, idade mínima 16 anos; 

4)- Duplas femininas – idade mínima 16 anos; 

5)- Individual masculino – idade mínima 18 anos; 

6) Individual feminino – idade mínima 18 anos. 

6.2. Poderão participar do evento atletas de ambos os sexos, regularmente 
inscritos de acordo com o presente regulamento; 

6.3. Os atletas menores de 16 anos somente poderão participar da prova light 
com autorização por escrito do pai ou de responsável legal ou, acompanhado 
deste. 

Obs.: A autorização deverá estar acompanhada de cópia do documento de 
Identidade do responsável legal que será retido pela organização no ato da 
confirmação da inscrição; 

6.4. Na modalidade maratona, as equipes podem inscrever 6 (seis) participantes, 
sem restrição quanto ao sexo dos mesmos. Idade mínima 16 anos. 

6.5. Equipes com menos de seis membros no ato da largada podem participar 
sem concorrer a qualificação por mérito, serão premiados com medalha de 
participação. 

7. Bicicletas, Equipamentos e Precauções 

7.1. Equipamentos obrigatórios:  

7.1.1. Bicicleta em condições técnicas e mecânicas de realizar o percurso, luva, 
capacete de ciclismo afivelado, óculos e reservatório com mínimo de 500 ml de 
água. 
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7.1.2. Recomendados: levar alimento leve, usar bermuda e camiseta de ciclista, 
kit de reparo com câmara reserva, minibomba, espátulas e jogo de chaves halen. 

7.1.3. Aconselhável fazer uso de protetor solar e repelente para insetos. 

8. Inscrições 

8.1. Pelo site www.sistime.com.br -  

8.1.1. Modalidade light equipe: inscrição individual identificando o nome do 
ciclista e da sua equipe/patrocinador. 

8.1.2. Modalidade light individual: inscrição individual identificando o nome da 
equipe ou patrocinador. 

8.2.1. Modalidade maratona: inscrição individual do ciclista identificando o nome 
da sua equipe/patrocinador a que pertence. 

8.2.2. Modalidade maratona dupla masculino, feminino e misto: inscrição 
individual identificando o nome dos atletas que compõem a dupla e a equipe 
/patrocinador a que pertence. 

8.2.3. Modalidade maratona individual, masculino e feminino: inscrição 
individual do atleta, indicando o nome e Equipe/patrocinador a que pertence. 

8.3. As inscrições são pessoais e intransferíveis devido a formalização da apólice 
de seguros em nome dos inscritos e registro no sistema ser terceirizado. 

8.4. Poderão as duplas e equipes na modalidade maratona sofrerem alterações 
na sua composição até o dia 18/agosto, trocando atletas por participantes já 
inscritos através do envio de e-mail no: mtbadventureclube@gmail.com  

8.5. As inscrições serão encerradas no dia 10/08/2017, após esta data não serão 
aceitas novas inscrições. 

8.6. Valores das inscrições: 
8.6.1. Até o dia 17/07/2017 o valor da inscrição será de R$ 90,00 por participante, 
com direito a almoço. 

8.6.2. Do dia 18/07 até 10/08/2017 o valor será de R$ 110,00 por participante, 
com direito a almoço. 

8.6.3. As inscrições se encerram no dia 10/08/2017. 

8.6.4. A inscrição do ciclista dá direito a um almoço que será no Salão Paroquial 
da Igreja Matriz, após as 12hs. 

8.6.4.1. Os cento e vinte (120) primeiros inscritos terão direito a uma camiseta de 
ciclista alusiva ao evento, devendo passar no ato da inscrição o tamanho do 
manequim. 
8.6.4.1.1. A entrega das camisetas aos 120 primeiros inscritos se dará na SM 
BIKE (Av. Guaíra, 836, Zona Sete, Maringá), por ordem de inscrição a partir do 
dia 10 de junho de 2017. 

http://www.sistime.com.br/
mailto:mtbadventureclube@gmail.com
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8.6.4.1.2. Se houver um novo lote de camisetas aos inscritos, serão distribuídas 
de conformidade com as disposições aqui estabelecidas. 
8.6.4.1.3. As camisetas destes primeiros inscritos poderão ser retiradas até o dia 
31/07/2017, na SM BIKE. 
8.6.4.1.3. As camisetas não retiradas dentro do prazo estabelecido serão 
entregues aos ciclistas (ainda não contemplados) no dia do Evento, por ordem de 
assinatura no ato de confirmação de participação no Desafio. 

8.6.4.2. Convites para o almoço avulsos poderão ser adquiridos a R$ 36,00 por 
pessoa, no ato da inscrição do ciclista através da sistime.com.br. 

8.6.4.3. Convites avulsos para almoço também podem ser adquiridos na SM 
BIKE, Av. Guaíra, 836, em Maringá, PR, a R$ 30,00 cada, até o dia 15/08/17. 

8.6.4.4. Os convites para almoço adquiridos pela internet juntamente com a 
inscrição do atleta serão retirados no ato da confirmação da inscrição, antes da 
largada ou, antecipadamente, até o dia 18/08, na SM BIKE, Av. Guaíra, 836, em 
Maringá, PR. 

8.6.4.5. A antecipação dos convites para almoço visa orientar aos voluntários que 
farão o almoço no volume dos alimentos a serem preparados.  

8.6.4.5. O almoço será servido após as 12h00 até as 14h30. 

8.7. Ao fazer a inscrição o atleta ficará sob a cobertura de um seguro de vida e 
acidentes do início (08:30 hs) a conclusão da prova, em 20/08/2017. 

8.8.1. Cobertura do seguro por mortes e invalides R$ 50.000,00; e despesas 
hospitalares de até R$ 5.000,00; 

8.9. Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o 
valor da inscrição aos participantes que desistirem de participar. 

8.9.1. Não é permitida a transferência do valor da inscrição de um atleta para 
outro, nem mesmo os benefícios do valor da inscrição. 

8.10. A efetivação da participação dos inscritos no Evento se dará após assinar a 
lista de confirmação da inscrição e presença, e recebimento da numeração da 
bike/ciclista antes do início da prova, na Praça da Igreja Matriz de Ourizona, PR. 

8.11. Não será permitida a participação de ciclistas mesmo que inscritos via 
internet sem a confirmação de presença, assinatura da presença na lista de 
inscritos e numeração. 

8.12. Não será permitida a participação de ciclistas sem inscrição – devido a falta 
de seguro de vidas e acidentes do participante. Como também não receberá 
apoio da organização do evento. 

9. Premiação. 

9.1. Na modalidade light medalha de participação a todos que completarem o 
percurso, mesmo que com ajuda do apoio. 
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9.2. Na modalidade maratona troféu de premiação do 1º ao 3º colocado por 
equipes e do 1º ao 3º colocado por duplas e individual do 1º ao 5º. 

9.2.1. E, medalha de participação aos demais que concluírem o percurso, mesmo 
que com ajuda do apoio. 

9.3. Da premiação: 

9.3.1. A premiação das duplas e individual se dará pela ordem de chegada, 
devendo os atletas chegarem juntos ao final, passando pela linha de chegada 
lado-a-lado, ou máximo um metro atrás, no caso das duplas. 

9.3.2. A premiação das equipes se dará pela ordem de chegada dos SEIS 
membros.  

9.3.3. O SEXTO ciclista poderá cruzar a linha de chegada ao máximo 1 (um) 
minuto após o primeiro ciclista da equipe, pena de desclassificação da equipe. 

9.3.4. Para fins de classificação vale o tempo de chegada do SEXTO ciclista da 
equipe. 

10. Abastecimento e Apoio: 
10.1. Ao longo do percurso da prova haverá três postos de apoio e hidratação. 

10.2. Recomenda-se que os atletas levem alimentação leve para comerem 
durante a prova.  

10.3. Não será permitido qualquer tipo de apoio e acompanhamento com veículo 
de terceiros, não autorizados pela organização, sendo aconselhável que cada 
participante seja responsável em levar seus equipamentos, água e alimento. 

10.4. Não serão permitidos ciclistas ou veículos de apoio de equipes, duplas ou 
individual. 

10.5. Não será permitida a participação no evento de não inscritos. 

10.6. A organização colocará um veículo de apoio - “cata ossos”, para recolher 
eventuais desistentes, por questões físicas ou mecânicas. 

11. Segurança física e material dos ciclistas 

11.1. A organização disponibilizará aos participantes do evento uma ambulância 
para prestação de primeiros socorros em caso de acidentes e ou necessidades; 

11.2. Caso necessário o atendimento médico de emergência será realizada 
remoção para o hospital da rede pública mais próximo; 

11.3. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 
sinalização com placas indicativas, cal no piso e nos cruzamentos e staff 
sinalizador para a orientação dos participantes; 

11.4. Cabe ao atleta respeitar o trajeto, não sendo permitido tomar atalhos – por 
questões de apoio e segurança do ciclista; 
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11.5. Se algum ciclista “cortar” caminho a equipe ou dupla será eliminada e 
perderá a classificação e não fará jus a medalha de participação; 

11.6. No Desafio não haverá restrição ao trânsito de veículos nas estradas rurais 
nem fechadas as vias públicas, devendo os ciclistas manterem-se sempre a 
direita da pista e obedecer às leis de trânsito, ficar atento a outros veículos e 
ciclistas e além de ser cordial com os demais participantes; 

11.7. Recomendamos a todos os participantes do Desafio a realização de uma 
rigorosa e completa avaliação médica prévia a participação no evento; 

11.8. Ao participar deste evento, o ciclista assume total responsabilidade por sua 
integridade física e condições de saúde, seus dados fornecidos e aceita 
totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, 
sendo conhecedor de seu estado de saúde; 

11.9. O ciclista assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e 
seguro ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 
participação na prova, antes, durante e depois da mesma; 

11.10. O ciclista é responsável pela decisão de participar e de desistir da prova, 
sendo responsável pela sua saúde, condição física, psicológica e seu 
desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 
competição. 

11.11. Pode o diretor de prova excluir o participante a qualquer momento se 
considerá-lo inapto para conclusão do percurso, por questão técnica ou 
segurança física. 

12. Direito de Imagem. 

12.1. Ao participar deste Desafio de MTB – Mountain Bike, cada participante está 
incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada 
através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer 
outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários 
relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores 
ou meios de comunicação, em especial, na fanpage do Facebook do MTB 
Adventure – Clube e do Desafio MTB do Milho de Ourizona. 

13. Para promoção do evento os organizadores poderão fazer veicular foto dos 
ciclistas inscritos e confirmados com os dizeres: “atletas ou Grupo/Equipe 
confirmados” na fanpage MTB Adventure Clube e Desafio MTB do Milho de 
Ourizona, do Facebook. 

14. Da Responsabilidade Civil dos participantes. 

14.1. A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não 
se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ciclista inscrito na 
prova, a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de sua única e 
exclusiva responsabilidade; 
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14.2. A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não 
se responsabilizam por prejuízos ou danos causados a bicicleta e equipamentos 
do ciclista no evento. 

14.3. A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não 
se responsabilizam por eventuais prejuízos ou danos causados a seus 
equipamentos e veículos de transporte e apoio no evento ou estacionados na 
cercania do evento. 

15. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão 
Diretora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

16. Outras informações ou dúvidas serão esclarecidas através de mensagens na 
fanpage do MTB Adventure - Clube no Facebook, ou por e-mail: 
mtbadventureclube@gmail.com 

17. Fazem parte da Comissão Diretora: Vinícius Rozada – Secretaria de Esportes 
de Ourizona; Celso Daniel Seratto – EMATER-PR; e, Marcos Antônio Capellazzi 
– MTB Adventure - Clube. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


