lV PEDAL NA CAATINGA 2014
Este regulamento está organizado e a cargo da ASSOCIAÇÃO TERRA BIKE DOS
CICLISTAS DE OURICURI- PE.
1-CALENDÁRIO OFICIAL
Dia 16 de Agosto de 2014



Entrega dos kits: Às 18h na galeria Acácia, próximo a Praça Frei
Damião, Centro, Ouricuri – PE.
IMPORTANTE: A retirada do kit pelo atleta somente será efetuado com
a entrega de 1kg de alimento não perecível.

Dia 17 de Agosto de 2014


Largada oficial do evento que será pontualmente as 09h 00minhms para
todas as categorias.

2 – CATEGORIAS E FAIXAS ETÁRIAS
CATEGORIA

CRITÉRIO TÉCNICO

IDADE

1

Geral Feminino

As três primeiras colocações

Mínima de 15 anos

2

Geral Masculino

As três primeiras colocações

Mínima de 15 anos

3

Feminino

Nasc entre 1999 e anos anteriores Mínima de 15 anos

4

Júnior

Nasc entre 1996 e 1999

15 a 18 anos

5

Sub - 23

Nasc entre 1992 e 1995

19 a 22 anos

6

Sub – 30

Nasc entre 1985 e 1991

23 a 29 anos

7

Master A1

Nasc entre 1980 e 1984

30 a 34 anos

8

Master A2

Nasc entre 1975 e 1979

35 a 39 anos

9

Master B1

Nasc entre 1970 e 1974

40 a 44 anos

10 Master B2

Nasc entre 1965 e 1969

45 a 49 anos

11 Master C

Nasc entre 1964 e anos anteriores Mínima de 50 anos

12 Turismo Masculino A Nasc entre 1999 e 1984

15 a 30 anos

13 Turismo Masculino B Nasc entre 1983 e anos anteriores Mínima de 31 anos
14 Turismo Feminino

Nasc 1999 e anos anteriores

Mínina de 15 anos

Observação: Devido ao número reduzido de atletas na categoria “Master C” a
mesma não foi dividida.
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3 – NÚMEROS DE VOLTAS E DISTÂNCIA DO PERCURSO



Haverá dois circuitos interligados, um para a categoria TURISMO e o
outro para as demais categorias, ambas terão 12 (doze) voltas no total.
As distâncias a serem percorridas serão divulgadas e estarão
disponíveis no site www.sistime.com.br e paginas sociais (facebook),
como também informações complementares: altimetria, mapa,
localização do evento etc.

4 – PREÇOS, PRAZOS DAS INSCRIÇÕES

Para todas as etapas será seguido o seguinte prazo
:
 Inscrições pelo site www.sistime.com.br serão no valor de R$ 70,00
(setenta reais) do dia 01/07 a 04/08/2013, e de R$ 80,00 (sessenta
reais) do dia 05/08 a 14/08/2013.
 O atleta deverá trazer 01 quilo de alimento não perecível a ser entregue
à organização para a retirada do kit.
 Entrega das premiações no local do Evento, logo após a divulgação
oficial.
 As Inscrições pelo site www.sistime.com.br, serão encerradas no dia
14/08/2013 às 23h00min;
 Os boletos bancários deverão ser pagos até o dia 15/08/2013 quintafeira anterior ao evento.
 O atleta inscrito que não confirmar o pagamento do boleto será excluído
da lista de inscritos;
 Não serão aceitas inscrições NO DIA DO EVENTO, como também NÃO
SERÁ aceito pagamento de inscrições feitas E NÃO PAGAS no período
correto;
 A organização pode encerrar as inscrições fora do prazo previsto caso o
limite de inscrições seja atingido;
 A inscrição é pessoal e não poderá ser transferida a terceiros e/ou
devolvida em nenhuma hipótese;
 Haverá apenas os primeiros socorros a disposição com médico e/ou
enfermeiro (a) juntamente com ambulância.
5 – CONFIRMAÇÕES DAS INSCRIÇÕES


Todo atleta deverá levar o documento original com foto ou cópia
autenticada na confirmação da inscrição. O atleta que não apresentar
este documento não retira o referido kit.
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6 – PROGRAMAÇÃO

Sábado:


Às 18h na galeria Acácia, próximo à Praça Frei Damião, Centro, Ouricuri
– PE, um local para recebimento dos alimentos (1kg por atleta) e
entrega do kit.

Domingo:



Às 07h – Abertura da secretaria da prova para confirmação dos últimos
detalhes da largada.
Pontualmente às 09h (horário de Brasília) largada oficial.

7 – NUMERAÇÕES DOS ATLETAS E BIKES






O atleta recebera uma placa com seu número;
O extravio ou perda acarretará o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais)
para aquisição de cada placa nova. Os números danificados serão
trocados pela organização, sem ônus para o atleta, desde que o
material danificado seja entregue à organização na secretaria;
Apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda das placas,
sob pena de multa e desclassificação do atleta;
A mudança na programação visual da numeração (a placa não pode ser
cortada ou ter adesivos colados, por exemplo) obrigará o atleta a
adquirir um numeral novo, estando ainda sujeito à punição.

8 – CRONOMETRAGEM E USO / DEVOLUÇÃO DOS CHIPS












A cronometragem na chegada ou passagem dos atletas em caso de
provas de circuito será feita com o sistema de chips;
Os chips serão entregues no sábado, na secretaria de prova, que terá
um stand montado na Galeria Acácia, conforme item seis do
regulamento;
O chip é pessoal e intransferível;
A organização do evento disporá de membros da sua equipe para
recolhimento dos chips na chegada. A devolução do chip é obrigatória
sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). O
atleta que não proceder à devolução do chip ou o pagamento da multa
estará impedido de participar de qualquer prova cronometrada pela
Sistime;
Em caso de quebra/danos aos equipamentos da Sistime ou de
manutenção do sistema de cronometragem com chips, a Sistime se
responsabiliza por efetuar a cronometragem com seu sistema na versão
informatizada;
Tumultuar o trabalho dos fiscais implicará na desclassificação do atleta;
A localização da marcação oficial de tempo será definida pela
organização, prevalecendo à marcação na linha de chegada;
Será montado funil de chegada.
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9 – SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES DO TRAJETO


O evento acontecerá em terreno particular (fazenda) e seu percurso
será feito no perímetro marcado pela organização. O nível de
dificuldade será elevado e o atleta deverá estar ciente do grau de risco e
tomar as devidas precauções.

10 – APOIO E ABASTECIMENTO AOS ATLETAS








O apoio aos atletas será feito exclusivamente nas áreas demarcadas
pela organização. O apoio realizado fora da área demarcada
desclassifica o atleta imediatamente;
O integrante da equipe de apoio (apoiador) terá um ponto fixo, não
sendo autorizado se deslocar junto ao atleta, o apoio se resume em
entregar ao atleta o material permitido;
Não será permitido qualquer contato físico entre apoiador e o ciclista;
exceto em caso de acidente onde a vítima não tenha condições de
continuar na competição. Está permitido o apoio mecânico das equipes
na área determinada para este fim. O reparo mecânico pode ser feito
pelo atleta, pela equipe e/ou terceiros;
O atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não cause
perigo para ele e outros competidores.

11 – ÁREAS DE EQUIPE


A organização pode reservar um espaço para as equipes montarem
suas tendas próximo ao evento. Tendas montadas em locais não
autorizados terão que ser transferidas para os locais corretos.

12– PREMIAÇÃO


Serão premiados em DINHEIRO E TROFÉUS os três primeiros de cada
categoria, exceto a TURISMO que receberá apenas troféu.
O horário da premiação será logo após a divulgação do resultado Oficial.






IMPORTANTE 1: Para subir ao pódio o atleta deverá estar
uniformizado. O atleta que estiver descalço, de chinelo, sem camisa,
não será premiado e perderá o prêmio mas não os pontos adquiridos;
IMPORTANTE 2: O atleta que não estiver no pódio no momento da
premiação perderá a sua colocação sendo eliminado e substituído
perdendo também o direito ao prêmio (dinheiro) e ao troféu;
IMPORTANTE 3: No caso de substituição o atleta a ser substituído será
o que estiver na posição logo abaixo seguindo a ordem decrescente.
Por exemplo, caso o 1° colocado não esteja presente o 2° colocado
substituirá o 1° e assim por diante;
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Os motivos de saúde ou casos específicos serão avaliados e julgados
pela comissão organizadora.
13 – RESULTADOS DA PROVA E RECURSO


Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada
categoria, os mesmos serão divulgados e afixados para avaliação dos
atletas interessados. Recursos serão aceitos até 15 minutos após a
divulgação do resultado oficial. Passado este prazo, o mesmo será
homologado pela organização e divulgado como oficial. Somente serão
aceitos recursos por escrito (pegar formulário na secretaria) e
acompanhados de um depósito no valor de R$ 100,00 (cem reais). Caso
seja julgado procedente, o depósito será devolvido.

15– REGULAMENTO
Serão seguidos regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística
Internacional), CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo). Os mesmos estão
disponíveis nos sites dessas entidades.
16 – PUBLICIDADES E DIREITO DE USO DE IMAGEM
A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que
concordarem com os termos desse regulamento automaticamente autorizam o uso
de todas suas imagens para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer
compensação financeira, por tempo indeterminado.
17 – PENALIZAÇÕES




É obrigatório o uso de capacete, luvas, camisa, bermuda, calça,
sapatilha ou tênis durante a prova. O atleta que não estiver usando os
equipamentos de segurança será desclassificado. Recomendamos para
sua própria segurança e integridade física, o uso dos mesmos durante
os treinamentos que antecederão o evento oficial.
Serão desclassificados os atletas que: fornecerem falsas
informações, praticarem manobras desleais com outros atletas, tiverem
conduta antidesportiva mesmo não sendo no momento da prova, atalhar
por caminhos não permitidos, pegar carona, não possuir pelo menos um
dos números de identificação durante a prova, estar acompanhado por
terceiros no percurso (inclusive animais de estimação), dar ou receber
manutenção fora dos pontos oficiais de apoio, largar fora da área de sua
categoria, desrespeitar membros da organização, tumultuar o trabalho
da Organização (desde a inscrição até a premiação;
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É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros
veículos de apoio no percurso da prova, sob pena de desclassificação
do atleta acompanhado;
O atleta que correr com placa de outro atleta será automaticamente
desclassificado;
Se o atleta ou sua equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso
poderá ser penalizado.

18 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

1. A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, UCI, CBC, os
promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos e
danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo
e/ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes durante o
treinamento ou competição;
2. É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que
for consumir durante a competição. A título de apoio suplementar, a
Organização poderá fornecer hidratação para cada atleta inscrito, em
postos de controle ao longo do percurso;
3. É responsabilidade de cada participante:
 Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira
em caso de acidente). As equipes médicas que apóiam o evento
prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do
acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí termina a
sua responsabilidade. Todas as despesas hospitalares correrão
por conta do acidentado;
 Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da
natureza não jogando lixo no percurso;

IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova e
comissários responsáveis.

Ouricuri – PE, 30 de junho de 2014.
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