
 

 
 
 
 
 
 

R E G U L A M E N T O 
 

2° Etapa Desafio Centro Oeste de DownHill Riacho Fundo – 1 -DF 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOBRE O EVENTO 

 
ART. 1º O evento acontecerá nos dias 16 e 17 de Junho dentro de quaisquer condições climáticas, sendo dia 

10 o resultado oficial do evento. 

 
ART. 2º No sábado dia 16 de junho a pista estará aberta para reconhecimento a partir, das 09h00min. da 

manhã até 11h00. 

 

ART. 3º No domingo dia 17 de junho o evento não terá início dos treinos de reconhecimento apenas de 

competição. Para início dos preparativos da prova com largada oficial a partir das 9h:30min. 

 

ART. 4º Nos dias 16 e 17 de junho no 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 prova. 

ART.  6º  A  organização  poderá  modificar  qualquer  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. 

 

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, luvas, joelheiras, colete e demais. De uso obrigatório ou será desclassificado. 

 
INSCRIÇÕES: 

 
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. Apenas em caso de aviso prévio de 5 dias 

antes da prova.



 

 
ART.  11º  As  inscrições  serão  abertas  de  imediato,  e  se  enceram  até  o  dia  13  de  junho  2016  pelo  

site www.sistime.com.br, poderão ser realizado inscrições após a está data até no dia da prova, mas o atleta 

deve estar ciente que não contara com seguro atleta. 

 

ART. 12° Segue abaixo quadro de valores da Inscrições por lote: 

 
1° Lote: 06/04/2018 a 14/05/2018 R$ 75,00 

2° Lote: 15/05/2018 a 13/06/2018 R$ 85,00 

Inscrições do dia do evento 09/06/2018 R$ 100,00 
 

 
 
ART.13º Não entregaremos nenhum material do evento pós prova, como premiações, brindes e outros, o 

atleta  deverá  está  presente  no  momento  da  premiação,  a  premiação  ocorrerá  após  30  minutos  o 

fechamento dos tempos de todos os atletas envolvidos na final. 

 

SOBRE AS CATEGORIAS 

 
ART. 14º Segue abaixo categorias oficiais do evento: 

 
- ELITE – IDADE LIVRE; 

 
- MASTER – ACIMA DE 35 ANOS 

 
- SUB – 30 - até 30 em DEZ/2018. 

 
- INICIANTE – IDADE LIVRE 

 
- HARD – Destinado a Bikes HardTail. 

 
- ENDURO – Destinado a Bikes de Enduro/Allmontain. 

 

 
 
 
SOBRE AS LARGADAS 

 
 

 
ART. 15º 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. 16º 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. 17º  Itens Obrigatórios: Capacete, luvas, tennis, coletes e acessórios. 

 
ART. 18º O capacete deverá está em ótimo estado de uso e conservação para maior segurança do atleta.

http://www.sistime.com.br/


 


