
3º MK RACE  

Corrida De Mountain Bike 

 

REGULAMENTO 

 

 

11 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

 

O 3º MK Race Mountain Bike proporcionará ao atleta inscrito e participante uma 

aventura inimaginável pelas estradas e trilhas de terra de nossa região. A altimetria e 

percurso estudado e aprovado trará ao atleta a adrenalina pulsante que incentivará a querer 

vencer os obstáculos em nome da vitória sobre seus próprios limites.  

 

ORGANIZAÇÃO GERAL: AFERCAN (Associação Fernandopolense de Ciclismo, 

Atletismo e Natação) 

 

CIDADE: Fernandópolis - SP 

 

LOCAL DE LARGADA E CHEGADA: Fazenda Cáfaro Coqueiro 

 

ENDEREÇO DO CLUBE: Estrada do Coqueiro Km 6 

  

CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA: SBRSPORTS EVENTOS ESPORTIVOS 

LTDA. 

 

 

 

INSCRIÇÕES – (VAGAS LIMITADAS A 150 ATLETAS): 
 

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES: 28/09/2018 

TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES:08/11/2018 às 12:00H 

LOTE 01: R$ 83,50 (por atleta)- De 24/09/2018 à 25/10/2018 

LOTE 02: R$ 88,50 (por atleta) - De 26/10/2018 à 31/10/2018  

LOTE 03: R$ 93,50 (por atleta)-De 01/11/2018 à 08/11/2018 às 12:00H 

 

LOCAL DE INSCRIÇÃO: somente pelo site: WWW.SBRSPORTS.COM.BR 

 

 

 

 



HORÁRIOS 

 

06:30 às 07:30: Retirada do kit 

07:30: Abertura do grid de largada 

08:00: Largada das Baterias 

12:00: Finalização da Prova 

13:00: Premiação 

 

 

 

KIT ATLETA INCLUSO NA INSCRIÇÃO 
 

1- Nº bike com chip  (RETORNÁVEL) 

2- Medalha Finisher 

3- Almoço 

4- Café da Manhã 

 

 

PERCURSOS 
 

 

TRAJETOS:  

  

  

PRO: 37 Km (em 5 Voltas) SPORT: 22 Km (em 3 Voltas)  

Altimetria: 500m Altimetria: 300m 
  

  

CATEGORIAS: serão classificados no grupo etário conforme a idade que 

tiverem no dia 31 de dezembro de 2018. 

 

 

PRO 37Km 

Masculina  Feminina 

até 29anos Sub 35 (até 34 anos) 

30 a 34 anos Over 35 (acima de 35anos) 

35 a 39 anos  

40 a 44 anos  

45 a 49 anos  

50 anos acima  

 

SPORT 22Km 

Masculina Feminina 

Geral Geral 

  

 

 



 

PREMIAÇÃO 
 

Todos os atletas que concluírem seus respectivos trajetos, receberão a medalha de 

“finisher”. 

 

Os 10 (dez) melhores atletas de cada categoria subirão ao pódio, receberão troféus do 1° 

ao 5°, os demais medalha especial.  

 

Os Três (3) melhores atletas da CLASSIFICAÇÃO GERAL, categoria PRO Masculina e 

PRO Feminina, além de receberem troféus, receberão uma premiação especial em 

dinheiro. 

 

O ATLETA CLASSIFICADO PELA GERAL, NÃO SERÁ CLASSIFICADO EM 

SUA CATEGORIA. 

 

 

REGRAS GERAIS 

O CICLISTA acorda que ao realizar a inscrição para o evento, estará ciente das 

responsabilidades elencadas abaixo:  

 

A inscrição do ciclista implica no total entendimento do regulamento, devendo qualquer 

dúvida ser esclarecida junto à organização. 

 

A comissão organizadora é soberana para tomar qualquer decisão em relação ao 

regulamento. 

 

Disputará a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer 

responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome 

dele atleta e em nome de seus herdeiros. 

 

As inscrições são individuais e intransferíveis. 

 

No caso de desistência ou não comparecimento do atleta, não será devolvida a 

importância paga no ato da inscrição. 

 

O 3º MK Race Mountain Bike é uma competição realizada em circuito aberto ao trânsito 

de veículos, cabendo ao ciclista atenção e cuidado, sempre transitando pela direita e 

obedecendo as Leis do Código de Trânsito Brasileiro. Em caso de acidente permanecer 

no local para atendimento. 

 

O ciclista fica responsável por visualizar e interpretar a sinalização e demarcação de 

percurso, sendo que, a realização do trajeto de maneira correta é responsabilidade única 

e exclusiva do atleta, não sendo permitida ajuda externa para navegação (quando em 

dupla ajuda poderá ser mútua). Caso haja erro de trajeto o ciclista deverá voltar ao ponto 

em que desviou da rota e o tempo do desvio será contabiliza no total até a conclusão do 

percurso na integra.  

 



Os fiscais têm autoridade para punir qualquer competidor. 

 

O ciclista deverá acatar toda e qualquer decisão, com relação às punições aplicadas pela 

organização, as quais estão previstas no regulamento. 

 

A organização poderá alterar o percurso caso este por alguma razão apresente algum risco 

a integridade física do atleta. Qualquer alteração no percurso, o atleta será avisado 

anteriormente ao horário da largada. 

 

Não poderá fazer uso de fone de ouvido. 

 

Deverá, obrigatoriamente, estar utilizando camiseta, capacete afivelado e luva durante a 

prova.O não cumprimento desta regra resulta em desclassificação. 

 

Haverá uma rígida fiscalização técnica da bike e do ciclista no grid de largada. 

 

A organização não se responsabiliza por materiais do ciclista extraviados dentro ou fora 

no local do evento. 

 

O ciclista que cortar percurso da competição será desclassificado e estará sujeito a 

punição administrativa pela comissão organizadora. 

 

 O ciclista que não puder ficar para receber a premiação poderá nomear um representante, 

caso não esteja presente e não nomeie um representante, perderá o direito sobre a 

premiação. 

 

 O ciclista que não completar o percurso determinado da prova será automaticamente 

desclassificado. 

 

Não é permitida a troca de bicicleta ficando o ciclista responsável por eventuais 

problemas técnicos e sua bike. Não é permitida a ajuda de terceiros, salvo em condições 

que envolvam a saúde do ciclista.  

 

Água e alimentação serão por conta do atleta, podendo a organização oferecer pontos de 

abastecimento ao longo do percurso. 

 

Deverá estar saudável e apto para participar da prova. 

 

Os menores de 18 anos deverão obrigatoriamente ter em mãos um termo de 

responsabilidade, redigido pelos próprios responsáveis, assinado por estes e entregues aos 

organizadores no momento da retirada do kit.  

 

A placa com chip deverá ser entregue no final da prova para a retirada da medalha. Caso 

o atleta venha a perder a placa com chip, deverá reembolsar R$ 50,00 aos organizadores 

do evento. 

 

O kit poderá ser retirado por terceiros, desde que seja maior de idade e tenha o formulário 

de autorização de preenchido e assinado pelo atleta. O terceiro deverá apresentar também 

cópia de documentos de identidade do atleta e o comprovante de pagamento de inscrição. 

 



Quanto ao término da prova, a classificação é validada pelo chip na passagem pelo 

pórtico. 

 

 

 

DIREITOS DE IMAGEM 

As imagens do evento poderão ser utilizadas por todos os organizadores, patrocinadores, 

apoiadores, realizadores e participantes do evento. 

 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

 

Breno – 17 99635-8856 – Diretor de MTB AFERCAN 

Iramaia – 17 99767-6821 – Vice-Presitente AFERCAN 

Guilherme – 17 99603-7490 – Diretor Financeiro AFERCAN 

Fabio Faria – 17 99715-8216 – Diretor de Prova 

 


