
REGULAMENTO 1º. PEDAL SOLIDÁRIO E RACHÃO MTB DE OUROESTE 

 

O 1º. PEDAL SOLIDÁRIO E RACHÃO MTB DE OUROESTE tem o intuito de estimular e 

promover a prática do Mountain Bike na cidade de Ouroeste e Região. Os organizadores estarão 

realizando este evento com o apoio da Prefeitura e Secretária de Esportes da cidade. 

 

O evento acontece no dia 10/02/2019 com na cidade de Ouroeste – Local do Evento – Rua 

Francisco Chaves Recinto Sela de Ouro. 

 

1 – QUANTO A INSCRIÇÃO, VALORES E HORÁRIO DA PROVA. 

1.1 – As inscrições, para o evento serão realizadas através do site www.sbrsports.com.br, e quando 

disponível, nas lojas conveniadas, não será realizada inscrições pelo site após a ultima quarta-feira 

que antecede o evento, nem serão aceitas inscrições incompletas. 

 

1.2 – As inscrições estarão abertas a partir do dia 22/12/2018, e poderão ser realizadas 

da seguinte maneira: 

 

 

CATEGORIA RACHÃO - R$ 90,00 de 22/12 até 15/01 

                                 R$ 120,00 de 16/01 até 06/02 

CATEGORIA PEDAL SOLIDÁRIO: R$ 35,00 de  22/12 até 06/02 

SOMENTE O ALMOÇO : R$ 20,00 

 

 

 

1.3 – Concentração e Café da manhã: Horário 7:00hs 

      - Largada da prova: Todas as categorias 8:00hs 

2 – CATEGORIAS e TERMO DE RESPONSABILIDADE 

2.1 - Serão classificados no grupo etário conforme a idade que tiverem no dia 31 de Dezembro de 

2019 

. 

2.2 -CATEGORIAS RACHÃO MTB 

2.2.1 - CATEGORIAS POR IDADE MASCULINA PRO – 45km 

1 - SUB-20 - 16 a 19 anos 

2 - SUB 30 – 20 a 29 anos 

3 - SUB 40 - 30 a 39 anos 

4 - SUB 50 - 40 a 49 anos 

5 - SUB 60 - 50 a 59 anos 

6 – OVER 60 – 60 +  

2.2.2 CATEGORIAS POR IDADE FEMININA PRO 45km 

1 - SUB 25 - 16 a 24 anos 

2 - SUB 35 - 25 a 34 anos 

3 - OVER-35 – 35 + 

2.2.3 – CATEGORIAS ESPORTE 25km 

2.2.4 – PEDAL SOLIDÁRIO 45KM OU 20KM 

 

 

2.3 – TERMO DE RESPONSABILIDADE 

2.3.1 – Ao realizar a inscrição para o evento o atleta concorda que: 

2.3.2 – 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. 

http://www.sbrsports.com.br/


2.3.3 – Está saudável e apto para participar da prova. 

2.3.4 - Obrigatório uso de capacete afivelado e luva durante a prova. Haverá uma vistoria técnica da 

bike no grid de largada.  

2.3.5 - Proibido o uso de fone de ouvido. 

2.3.5 –O 1º. PEDAL SOLIDÁRIO E RACHÃO MTB DE OUROESTE é uma competição realizada 

circuito aberto ao trânsito de veículos, cabendo ao atleta 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. 

 

3 – KIT 

 

3.1 – o kit de prova será composto de:  

 

a) número da bicicleta com sistema de chip eletrônico o qual deverá ser devolvido ao final 

da prova, sob pena de pagamento de R$ 100,00 (CEM REAIS) para aquisição de um novo 

material. Não poderá ser alterada ás características do número da bike, ou seja, não 

poderá ser cortado, não poderá ter nele colado outro propaganda, sob pena de 

desclassificação e pagamento de multa no importe acima divulgado. 

3.2 – o kit de prova será entregue no dia do evento das 7:00 as 7:30, no local do evento, 

MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE PAGAMENTO DA 

INSCRIÇÃO E CARTEIRA DE IDENTIDADE DO ATLETA. 

 

4. PREMIAÇÃO 

 

4.1 – Categoria Pro Masculina e Feminina terá premiação em dinheiro do 1º. ao 5º, no 

geral masculino e feminino e troféus e medalhas nas classificações das categorias do 1º. 

ao 5º colocado; 

 

4.1.1 – Categoria Esporte masculina e feminina com premiação do 1º. ao 10º. Colocado, 

na geral; 

 

4.2 – Os cinco primeiros colocados da categoria Pro na Geral, receberão a seguinte 

premiação em dinheiro. 

 

4.3.1 – Pro Masculina: 

1º lugar: R$ 1000,00 

2º lugar: R$ 500,00 

3º lugar: R$ 300,00 

4º lugar: R$ 200,00 

5º lugar: R$ 100,00 

 

4.3.2 – Elite Open Feminina: 

1º lugar: R$ 1000,00 

2º lugar: R$ 500,00 

3º lugar: R$ 300,00 

4º lugar: R$ 200,00 

5º lugar: R$ 100,00 

 

5. QUANTO AS METRAGENS: 

5.1. – A corrida possuirá uma determinada metragem que será divulgada nos cartazes de divulgação 

e no dia do evento, todas as corridas serão realizadas em estradas e trilhas de terra pela nossa 

região. 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1 - A inscrição do atleta implica no total entendimento do regulamento, devendo qualquer dúvida 

ser esclarecida junto à organização. 

6.2 - Todo o atleta inscrito na prova estará sujeito ao regulamento.  

6.3 - A comissão organizadora é soberana para tomar qualquer decisão em relação ao regulamento.  



6.4 - O número é intransferível.  

6.5 - A entrega de kit será feita de acordo com a programação oficial do evento. 

6.6 - Para a retirada dos kits é obrigatório apresentar o documento de identidade (pode ser cópia) 

do atleta.  

6.7 - Os fiscais têm autoridade para punir qualquer competidor.  

6.8 - O atleta deverá acatar toda e qualquer decisão, com relação às punições aplicadas pela 

organização, as quais estão previstas no regulamento.  

6.9 - Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a organização deverá ser informada para 

a própria segurança do atleta.  

6.10 - A organização não se responsabiliza por materiais do Atleta extraviados dentro ou fora no 

local do evento. 

6.11 - A guarda do material de competição é de inteira responsabilidade do Atleta, antes, durante e 

depois da competição.  

6.12 - O atleta que cortar percurso da competição será desclassificado e estará sujeito a punição 

administrativa pela comissão organizadora.  

6.13 - O atleta 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.  

6.14 - O atleta que não completar o percurso determinado da prova será automaticamente 

desclassificado. 

6.15 – Ao final da prova o atleta deverá devolver o número da bicicleta, SOB PENA DE PAGAMENTO 

DE MULTA DESCRITA ACIMA. 

6.16 - O uso de camiseta, capacete afivelado e luva é obrigatório. O não cumprimento desta regra 

resulta em desclassificação. 

6.17 - O número da bicicleta deverá ser colocado de forma visível e devolvido ao final. 

6.18 - Não é permitida a troca de bicicleta e apoio técnico se fará na área de apoio definida pela 

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

de abastecimento ao longo do percurso; 

6.19 – Fichas de inscrições incompletas ou ilegíveis poderão ser rejeitadas. 

6.20 – Quanto ao término da prova a classificação válida é a de PASSAGEM PELO TAPETE DE 

CRONOMETRAGEM. 

 

Serão reservados os direitos de imagem, AOS ORGANIZADORES DO EVENTO. 

CONTATO EVERTON JACOMASSI 17 99631-7094 OU SILVIO LODETI 17 99656-2940 

 


