REGULAMENTO DO 1º DESAFIO DE MOUNTAIN BIKE DE CANOINHAS – SC
DATA DO DESAFIO DIA: 09/12/2018
LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE CANOINHAS-SC.
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. O evento é uma competição de ciclismo estilo Mountain bike (MTB), na
modalidade de Desafio que será realizado no PARQUE DE EXPOSIÇÕES OURO
VERDE, no dia 09 de dezembro de 2018, no qual participarão apenas participantes
previamente inscritos. O evento será realizado em qualquer condição climática.
1.2. O evento consiste em uma prova Mountain Bike com duas categorias de prova
PRO 55 km e SPORT 30 Km, tendo o seu percurso composto por estradas de chão,
trilhas com subidas íngremes e descidas técnicas, devendo os atletas estarem
cientes e preparados ao nível técnico do percurso e com equipamento adequado,
nível de dificuldade intermediário, sendo totalmente por estradas rurais do município
de Canoinhas SC.
1.3. O evento terá largada e chegada no PARQUE DE EXPOSIÇÕES OURO
VERDE, conforme mapa divulgado no item do percurso.
1.4. O evento estará aberto a partir das 7:00(sete horas), com largada prevista para
as 8:30(oito horas e trinta minutos) do dia 09/12/2018, podendo ser alterado sem aviso
prévio, a critério da organização.
2.PERCURSO DA PROVA
2.1. O circuito da prova tem terreno variado entre trechos de terra, areia e cascalho,
portanto, é imprescindível que o atleta preste atenção nas sinalizações específicas
do evento. Além da sinalização com placas e cal demarcados sobre o chão, haverá
em todo percurso fiscais de prova e alguns pontos com carros de apoio e
hidratação.
2.2. Caso algum atleta erre o trajeto, deverá retornar ao local onde ocorreu o erro
para refazer o percurso, caso contrário será desclassificado.
2.3. Os atletas de todas as categorias deverão respeitar o tempo limite da sua
categoria para completar a prova, sendo limite de 5h para o percurso de 55 km.
2.4. O evento será realizado em via pública e com apoio da organização, e NÃO
terá uso exclusivo de quaisquer vias públicas ou privadas durante o percurso,
devendo os participantes respeitarem rigorosamente as leis regulares de trânsito,
sendo cada um responsável pela sua segurança, devendo OBRIGATORIAMENTE
manter-se no lado DIREITO da estrada durante todos os momentos da realização
da prova.
2.5. O não cumprimento das regras acima eximirão a organização de quaisquer
responsabilidades sobre acidentes e/ou danos causados ao patrimônio público ou

privado incluindo danos morais eventualmente causados ou reclamados pelos
participantes ou a terceiros.
2.6. Durante todo o percurso, as determinações da organização, policiais militares,
agentes de transito e staffs da prova são soberanas, devendo ser obedecidas
imediatamente, inclusive determinação de parada por questão de segurança.
3. CATEGORIAS
3.1. Os atletas participarão de forma individual, divididos por categorias de idade,
podendo participar os atletas a partir de 16 anos de idade, e serão classificados de
acordo com as seguintes categorias:
GERAL MASCULINO
Categoria
Elite
Pró sub 30
Pró expert
Pró máster A
Pró máster A1
Pró máster B
Pró máster C
Sport júnior
Sport sub 30
Sport expert
Sport máster A
Sport máster A1
Sport máster B
Sport máster C
Sport sênior

Idade
Livre
18 à 29
30 à 34
35 à 39
40 à 44
45 à 49
50 à 54
14 à 17
18 à 29
30 à 34
35 à 39
40 à 44
45 à 49
50 à 54
55 acima

GERAL FEMININO
Categoria
Pró sub 30
Pró expert
Pró máster A
Sport sub 30
Sport expert
Sport máster A

Idade
18 à 29
30 à 39
40 à 44
16 à 29
30 à 39
40 acima

GERAL OUTROS
Categoria
Sport dupla mista (M/F)
Ciclo Turismo

Idade
Livre
Livre

4. INCRICÕES, VALORES E PRAZOS
4.1. As inscrições quando abertas serão feitas via internet, através do site
www.sistime.com.br, limitados ao número máximo de 300 ATLETAS.
4.2. As inscrições para o 1º Desafio de MTB é R$ 80,00 + taxa até 16/11/2018, após
esta data R$ 100,00 + taxa.
- Incluso Almoço.
- Seguro Atleta.
- Chipagem.
- Kit Atleta
4.3. As inscrições serão realizadas até dia 07/12/2018 até as 18:00.
4.4. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou
ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de
necessidades, disponibilidade técnica, estruturais, sem prévio aviso.
4.5. O atleta será considerado inscrito, ciente e aceite deste regulamento ao:
a. Preencher corretamente e por completo o cadastro no site responsável
pela inscrição.
b. Efetuar o pagamento do valor da inscrição;
4.6. Caso aja desistência do atleta o valor da inscrição ficara como credito para o
próximo desafio, e não haverá reembolso em espécie.
4.7. A inscrição e pessoal e intransferível.
5. KIT DE PARTICIPAÇÃO
5.1. O participante receberá um Kit de participação, vinculado à taxa de inscrição
composto de numeral com chip, sacolas com brindes patrocinador.
5.2. A entrega dos Kits será no dia do evento, a partir das 7:00h, junto à
organização do evento.
6. REGRAS ESPECIFICAS.
6.1. A idade mínima exigida para participação no evento é de 16 anos completos.
Se o atleta for menor de 18 anos será necessária autorização por escrito do pai ou
responsável que deverá ser entregue na retirada do kit.
6.2. Cada atleta é responsável pela sua bicicleta e equipamentos de segurança
obrigatórios. A organização não fornecerá assistência técnica ou equipamentos
para as bicicletas, apenas o numeral e brinde. Caso um atleta tenha problemas no
meio do percurso que não permita continuar a prova, é permitido auxilio mecânico

entre participantes, não podendo o atleta receber ajuda externa, o que poderá
desclassificar o atleta.
6.3. O atleta deverá observar o trajeto ou percurso demarcado com de cal para
prova, não sendo permitido qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo
de vantagem ou desvio do percurso indicado.
6.4. O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade
atlética, e ao efetuar a sua inscrição declara estar apto e em plenas condições de
saúde para participar da competição.
7. HIDRATAÇÃO
7.1. Será disponibilizado dois pontos de hidratação, sendo um na Sport e dois na
PRÓ.
7.2. Todo atleta pode receber durante o percurso água ou outro suprimento de
seus companheiros ou do público.
8. PENALIDADES
8.1. O ATLETA será penalizado com desclassificação da prova, se for flagrado nas
seguintes situações:
1.
2.
3.
4.
5.

Desrespeitar fiscais de prova ou qualquer membro da equipe organizadora;
Apresentar atitude antidesportiva;
Ser transportado por qualquer tipo de veículo durante o percurso;
Largar antes do horário definido pela organização.
Desviar trajeto.

9. PREMIAÇÃO
9.1. A cerimônia de premiação será realizada após o almoço de confraternização e
tempo limite de conclusão da prova, conforme determinado pela organização.
9.2. Serão premiados com troféu os 5 primeiros atletas de cada categoria.
9.3. Haverá premiação em dinheiro para o 1º colocado de cada categoria
respeitando o mínimo de 5 inscritos na categoria.
9.4. Medalha de participação para todos os atletas que completarem o Desafio.
10. REGRAS GERAIS
10.1 O atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita
totalmente o regulamento, 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.
10.2. O atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem.
10.3. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para a orientação dos participantes. Haverá atendimento médico de
caráter emergencial aos atletas e serviço de ambulância para remoção para a rede
pública de atendimento hospitalar.
10.4. Serão colocados à disposição dos atletas inscritos: sanitários e infraestrutura
de apoio durante a prova.
10.5. Não haverá reembolso, por parte da organização de nenhum valor
correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelo atleta no evento,
independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou
prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação do
evento.
10.6. A organização é soberana para dirimir quaisquer dúvidas ou problemas
ocorridos no dia da prova, devendo as manifestações serem apresentadas por
escrito até o encerramento da competição.
10.7. Qualquer situação não prevista neste regulamento será decidida pela
organização, tomando como referência as regras da modalidade previstas pela
Confederação Brasileira de Ciclismo e Federação Catarinense de Ciclismo, e
Código Brasileiro de Justiça Desportiva.
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
Demais informações:
HELINTON PANEITZ 47 99986 0769
RENAN MARCELO DE LARA 47 98855 4166
Ou na página do Facebook da equipe Canoinhas Bike Team.

