
PROMOÇÃO E APOIO:

As  provas  de  III  Semana  de  Prevenção  do  AVC  –  CORRIDA 5KM  E 
MOUNTAIN BIKE XCO são promovidas pelo Centro Neurológico de Pesquisa 
e Reabilitação (Cenp-Reab) com apoio do Hospital Carlos Fernando Malzoni 
e da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo da Prefeitura de Matão, SP.

LOCAL E DATA 

Data: 27 de maio  de 2018
Local  da  largada:  ao  lado  do  Ginásio  de  Esportes  Décimo  Chiozzini, 
localizado na Av Bôrtolo Biava, n° 389, Nova Matão, Matão – SP.

As provas de MOUNTAIN BIKE e CORRIDA DE RUA sairão do mesmo local. 

HORÁRIO DE LARGADA:

Para a modalidade MOUNTAIN BIKE:  8:00h 
Para a modalidade CORRIDA DE RUA: 9:00h

DURAÇÃO DA PROVA:

Para a modalidade MOUNTAIN BIKE: duração 2 horas
Para a modalidade CORRIDA DE RUA: 1 hora

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feiras através dos seguintes sites:

www.cenpreab.com.br
www.hospitaldematão.com.br
http://www.matao.sp.gov.br/secretaria/8/esportes-lazer-e-turismo.html
www.sistime.com.br/eventos/br 

Não serão realizadas inscrições no dia da prova.

VALOR DAS INSCRIÇÕES:
Para as modalidades MOUNTAIN BIKE e CORRIDA DE RUA



De 01/02/18 a  28/02/2018: R$ 50,00 
De 01/03/2018 a 15/04/2018: R$ 60,00
De 16/04/18 a 20/05/2018: R$ 70,00

KIT DE INSCRIÇÃO:

Cada inscrito terá direito a uma sacola com uma camisa de corrida, número 
de peito, chip, alfinetes e barras de cereais.
Para a modalidade MOUNTAIN BIKE, apenas  o número de peito e alfinetes 
serão substituídos pela  placa com chip com numeração para  identificar  a 
bicicleta.
SERÁ  OBRIBATÓRIO  A  IDENTIFICAÇÃO  DE  CADA  ATLETA  NO  
MOMENTO  DE  RETIRADA  DO  KIT  DE  INSCRIÇÃO  COM  A 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO.

CATEGORIAS:

Para a modalidade de  MOUNTAIN BIKE  haverá as categorias masculino e 
feminino, divididos nas seguintes faixas etárias:

     -   *Menores de 18 anos
- 18 a 29
- 30 a 39
- 40 a 49
- 50 a 59
- 60 a 69

      - Maior ou igual a 70 anos
    

Para a modalidade  CORRIDA DE RUA, haverá as categorias masculino e 
feminino, divididos nas seguintes faixas etárias:

      -   *Menores de 18 anos
- 18 a 29
- 30 a 39
- 40 a 49
- 50 a 59
- 60 a 69
- Maior ou igual a 70 anos



Obs 1: Categorias com menos de 5 atletas inscritos serão agrupadas com a 
categoria logo abaixo ou logo acima, a critério da organização. 

*  Para  a  efetivação das inscrições de  atletas  menores de  18  anos,  será  
obrigatório a autorização dos pais ou responsável maior que 21 anos com o  
preenchimento do “Termo de Responsabilidade de Autorização para Menor  
de 18 anos” específico, disponível no site  www.cenpreab.com.br e enviado 
para “contatos” do mesmo site.

PERCURSOS:

Percurso a ser percorrido na prova de MOUNTAIN BIKE: voltas de 2,5 km; 
sendo 250 m em asfalto ( saída do ponto de largada/chegada), seguidos de 
2km dentro de uma mata e retorno com mais 250 m de asfalto até o mesmo 
ponto de largada/chegada, completando 1 volta. 

Distância a ser percorrida na CORRIDA DE RUA: 5 km, em asfalto.

Local, data e horário de entrega do KIT de inscrição

O KIT de inscrição será entregue no dia  anterior  a  prova (26/05/18),  das 
8:00h as  17:00h e  no dia  da  prova,  das 7:00 as  8:00h na Secretaria  de 
Esportes, Lazer e Turismo, Rua Bôrtolo Biava, n° 13. 

PREMIAÇÃO

Modalidade  MOUNTAIN  BIKE,  para  os  três  primeiros  colocados  da 
categoria GERAL masculino e feminino: 

Primeiro lugar: R$ 300,00
Segundo lugar: R$ 200,00
Terceiro lugar: R$ 100,00

-  Troféu  de  1º  a  3º  lugar  para  cada  categoria  de  faixa  etária, 
masculino/feminino. 
-  Todos  os  inscritos  que  concluírem  a  prova  irão  receber  medalha  de 
participação.

Modalidade  CORRIDA DE RUA,  para  os  três  primeiros  colocados  da 
categoria GERAL masculino e feminino: 

Primeiro lugar: R$ 300,00

http://www.cenpreab.com.br/


Segundo lugar: R$ 200,00
Terceiro lugar: R$ 100,00

-  Troféu  de  1º  a  3º  lugar  para  cada  categoria.  de  faixa  etária, 
masculino/feminino.

�

Todos os inscritos que concluírem a prova irão receber medalha de 
participação.

Modalidade EQUIPE, para as equipes com maior número de inscritos:

- Troféu de 1º a 3º lugar

ATESTADO DE SAÚDE

O inscrito  confirma estar  em perfeito  estado de saúde e,  ainda,  de  estar 
capacitado para a participação no EVENTO, gozando de boa saúde no geral 
e  de  haver  treinado  adequadamente  para  EVENTO  deste  porte,  sendo 
exclusivamente  responsável  por  qualquer  espécie  de  dano  a  que  venha 
sofrer ou causar a terceiros.

VESTUÁRIO E EQUIPAMENTOS

MOUNTAIN BIKE: 
-É obrigatório o uso de capacete, luva, camisa e bermuda, sapatilha ou tênis.
-As  bicicletas  deverão  estar  em  perfeitas  condições  de  uso  como:  freios 
dianteiro e traseiro, garfo, quadro, guidão e suporte de guidão em ordem, 
livres de rachaduras ou empenamento. 
-  A direção  da  prova  poderá  impedir  a  participação  dos  atletas  que  não 
estiverem com suas bicicletas em perfeitas
condições.
- É obrigatório o uso do chip de cronometragem – que será disponibilizado 
pela organização do evento – para os inscritos na modalidade MOUNTAIN 
BIKE. O chip será alocado na placa de identificação de cada bicicleta.

CORRIDA DE RUA:
- É obrigatório o uso do chip de cronometragem – que será disponibiliado 
pela organização do evento – para os inscritos na modalidade CORRIDA DE 
RUA. O chip será alocado no número de peito que fará parte da identificação 
de cada corredor.

CLASSIFICAÇÃO



Para a modalidade MOUNTAIN BIKE:
A  prova  MOUNTAIN  BIKE  será  disputada  em  um  circuito  de  2,5  km, 
aproximadamente, com a quantidade de voltas a ser definida pela instituição 
com o objetivo de completar em torno de 2 horas de prova. Mais detalhes 
sobre a metodologia de classificação será adicionado posteriormente a este 
regulamento.

Para a modalidade CORRIDA DE RUA
A classificação será de acordo com os tempos entre largada e chegada de 
cada atleta.

CRONOMETRAGEM 

Para modalidade MOUNTAIN BIKE

A cronometragem  será  realizada  através  de  chip  colocado  na  placa  de 
numeração,  mas  até  a  data  da  prova  poderemos  alterar  a  forma  de 
cronometragem, ficando a critério da organização a forma de cronometragem 
a ser utilizada. Em ambos os casos a organização informará durante a prova, 
parciais  da  classificação.  Atenção  !  Só  serão  computadas  as  voltas  dos 
competidores que passarem com o chip na zona de cronometragem. Caso 
algum ciclista perca o chip e passe sem ele, essa volta não será computada,  
mesmo que encontre depois. E caso não encontre o chip, a equipe estará 
desclassificada. É responsabilidade do atleta manter a placa sempre fixada 
na bike.
A organização poderá desclassificar a equipe cujo atleta estiver circulando no 
circuito sem a placa de identificação.
Quando da retirada do chip/  placa,  o ATLETA deverá conferir  seus dados 
pessoais.

Para modalidade CORRIDA DE RUA

A cronometragem da corrida de rua será feita com os chips que computará o 
tempo de percurso entre a largada e chegada após percorrer o percurso de 5 
km.

DESCLASSIFICAÇÃO

O atleta poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela Organização caso:



- Seja flagrado jogando lixo de qualquer espécie na área interna e ou externa 
da pista e nas dependências do autódromo;
- Saia com a bike da área de largada fora do balizamento;
- Receba qualquer ajuda fora da área de apoio delimitada pela Organização;
- Seja resgatado durante a prova;
-  Realize  qualquer  atitude  antiesportiva,  de  desrespeito  aos  fiscais, 
organizadores,  patrocinadores,  público  e  demais  competidores  ou  a  esse 
regulamento;
-  Impedir  a  ultrapassagem  de  forma  desleal  e  antiesportiva.  É  proibido 
"ziguezaguear" à frente de outros ciclistas durante a disputa;
-  Realize  ultrapassagem  nas  áreas  de  cronometragem  demarcadas  pela 
organização da prova.  Pedale fora do circuito, “corte caminho”, e competir 
com bicicleta sem numeração. 
- Troque de bicicletas durante a prova.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A inscrição  é  pessoal  e  intransferível,  não  podendo  qualquer  pessoa  ser 
substituída por outra,  em qualquer situação. O participante que ceder seu 
número para outra será responsável por qualquer acidente ou dano que esta 
pessoa  venha  a  sofrer  ou  provocar,  eximindo  a  organização  de  qualquer 
responsabilidade sobre o mesmo. 

É obrigatório o uso dos números de identificação durante toda a realização 
da  corrida,  sendo  passíveis  de  desclassificação  os  participantes  que  não 
cumprirem este artigo. 

Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o 
valor da inscrição aos participantes que desistirem de participar. Ao participar 
deste evento, o atleta participante assume total responsabilidade pelos dados 
fornecidos, aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras, assume 
as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer 
outras  despesas  necessárias  ou  provenientes  da  sua  participação  antes, 
durante e depois do evento. 

Não  haverá  reembolso,  por  parte  da  Organização,  bem  como  seus 
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente as despesas 
de  viagem,  transporte,  hospedagem,  alimentação  e  ou  quaisquer  outras 
despesas caso haja necessidade de alteração de data, horário, percurso ou 
cancelamento da prova. 

As pessoas que não estiverem inscritas na prova não poderão acessar o funil 
de  largada,  percurso  ou  chegada.  As  pessoas  que  forem  identificadas 



competindo sem estarem inscritos serão retiradas pela equipe do evento em 
qualquer momento da prova.

Ao participar deste evento,  o atleta  participante cede todos os direitos de 
utilização  de  sua  imagem,  inclusive  direito  de  arena,  renunciando  ao 
recebimento de qualquer renda que vier a ser aferida com direitos a televisão 
ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e 
qualquer mídia em qualquer tempo. 

Os acessos às áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo 
proibido pular as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no 
momento da largada ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto. 

A organização  do  evento,  bem  como  seus  patrocinadores,  apoiadores  e 
realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 
atleta participante inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros 
ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade 
do autor. 

Poderão os organizadores / realizadores suspender ou cancelar o evento por 
questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de 
força maior, sem reembolso para os inscritos. 

O atleta participante que em qualquer momento deixar de atender as regras 
descritas  neste  regulamento,  ou  por  omissão  deixar  de  comunicar  (com 
registro  por  escrito  e  devidamente  recebido  pelos  organizadores)  a 
organização qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo 
ser desclassificado deste evento. 

Todo atleta participante tem a obrigação de preencher corretamente a ficha 
de  inscrição  do  evento.  Ao  se  inscrever  no  evento  o  atleta  participante 
disponibiliza  seus  dados  e  autoriza  aos  organizadores,  patrocinadores, 
apoiadores, realizadores e parceiros, para que a qualquer tempo enviem em 
seu nome,  no  endereço eletrônico ou físico (ou  qualquer  outro fornecido) 
informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

Haverá para atendimento emergencial dos atletas participantes, um serviço 
de apoio médico com ambulância para prestar o 1º atendimento e eventuais 
remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de 
emergência  como  de  qualquer  outra  necessidade  será  efetuado  na  rede 
pública sob responsabilidade desta. A organização não tem responsabilidade 
sobre as despesas médicas que o atleta participante venha a ter durante ou 
após a prova. O atleta participante ou seu (sua) acompanhante responsável 



poderá  se  decidir  por  outro  sistema  de  atendimento  médico  (remoção  / 
transferência,  hospital,  serviço  de  emergência  e  médico  entre  outros) 
eximindo  a  organização  de  qualquer  responsabilidade,  direta  ou  indireta 
sobre as conseqüências desta decisão. 

Devido a imprevistos climáticos, a organização se reserva o direito de alterar 
alguns  dos  itens  deste  regulamento,  utilizando  nossos  canais  de 
comunicação. No entanto, não serão alterados os seguintes itens: percurso, 
tempo de prova e premiações em dinheiro, os quais já estão definidos nesse 
regulamento.  Sugerimos  acompanhamento  periódico  do  regulamento  para 
evitar qualquer problema futuro.

O inscrito está ciente que, por livre e espontânea vontade, conhece os riscos, 
grau de dificuldade, ineditismo, opção e formato da competição, percurso, 
metas  e  ou  obstáculos,  local,  período  e  condições  climáticas  em  que  o 
mesmo será realizado, isentando de toda responsabilidade, seja a qualquer 
nível que for, os organizadores do evento.


