REGULAMENTO DESAFIO CACHORRO SENTADO 2017
O DESAFIO CACHORRO SENTADO 2017 é regida pelo presente Regulamento. Ao se inscrever
neste evento, cada participante declara que:
1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele;
2) Participa por livre e espontânea vontade, isentando, em seu nome e de seus sucessores, os
Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores de toda e qualquer responsabilidade
sobre quaisquer consequências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua
participação nesta prova, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização;
3) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação na Prova; até a
data de sua inscrição, não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos
médicos; não usa drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas;
4) Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros,
assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação
neste evento, antes, durante ou depois de sua realização;
5) Está ciente de que o evento se desenrola por vias públicas e particulares, abertas ao trânsito
normal de veículos, em que as leis de trânsito devem ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer
valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua participação neste evento;
6) Está ciente de que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta,
acessórios, capacete etc.) durante todo o evento;
7) Está ciente de que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a
inscrição de um participante;
8) Está ciente de que será solicitado a se retirar do evento se jogar embalagens ou lixo ao longo
do roteiro e atitudes antiesportivas (agressões físicas ou morais, trapaças etc);
9) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento
necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados sanguíneos;
I. TIPO E CONSTITUIÇÃO DA PROVA
O evento será na modalidade “Desafio” onde o participante não estará competindo com
nenhum outro participante, mas apenas consigo mesmo, em busca de superar seus próprios
limites. O percurso acontecera em rodovias pavimentadas e não pavimentadas e estradas
vicinais, passando por pontes suspensas, pinguelas, riachos e trieiros.
O evento será realizado em apenas um dia na modalidade individual.
Data do evento: 30 de Abril de 2017.
Horário da saída: 07h00min da cidade de Pontal do Araguia – MT(Brasília – DF).
Local de Saída: Clube Affemat – MT de Pontal do Araguaia - MT.
Local de Chegada: Clube Affemat – MT na cidade de Pontal do Araguaia - MT.
Tempo total de previsto: até 7 horas. O evento terá uma distância entre 50 a 70 km com tempo
limite de 7 (sete) horas. Durante o mesmo terão pontos de hidratação e ou alimentação com
água, isotônico, sanduíche natural e frutas, divididos em um intervalo médio de 18km entre um

e outro. O percurso poderá ser alterado em caso de chuva forte ou força maior. Nesse caso,
siga sempre a sinalização oficial e a orientação dos FISCAIS IDENTIFICADOS.
II. IDADE
Menores de 18 anos deverão entregar, obrigatoriamente, a Declaração para retirada de kit,
devidamente preenchida e assinada pelo seu respectivo responsável, que valerá como a sua
autorização para participar no evento.
III. INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas pelos sites (www.betobicicletas.com.br e ou www.sistime.com.br ) ou
manualmente em pontos de inscrições oficiais. Os valores das inscrições serão os seguintes:
R$ 90,00 – do dia 25/01/2017 até o dia 15/02/17
(50 primeiras inscrições de 1º lote ou data limite)
R$ 100,00 – do dia 16/02/17 até o dia 25/04/17
(50 primeiras inscrições de 2º lote ou data limite)
OBSERVAÇÃO: As inscrições são intransferíveis e após pagas não haverá devolução, sendo
efetivadas SOMENTE após o pagamento.
III.1. Procedimento para a Realização das Inscrições:
a) Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição;
b) Emita/imprima o boleto bancário;
c) Efetue o pagamento conforme indicado no boleto;
d) O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da efetivação do
pagamento do boleto bancário, e não da data de preenchimento da ficha.
e) O comprovante de pagamento é um documento único e deverá ser apresentado na Secretaria
do evento para a retirada do kit do atleta.
OBSERVAÇÕES: Para ativação da inscrição no evento, todos os atletas deverão doar, no mínimo,
2 Kg de alimentos não perecíveis no dia e local da entrega do kit de prova. Os alimentos
arrecadados serão destinados a ações sociais nas cidades sede do evento. As vagas deste evento
são limitadas. A Organização se reserva do direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição
de um participante. A Organização poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar
prazos, adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio aviso.
IV. ENTREGA DE KITS
Para o recebimento do kit, os participantes deverão:
a) Apresentar documento de identidade com foto;
b) Declaração devidamente preenchida e assinada (em caso de menores de 18 anos deverá ser
assinada pelo responsável, juntamente com a informação de seus dados completos: nome, RG,
CPF e grau de parentesco);
c) Doar, no mínimo, 2 Kg de alimentos não perecíveis, no dia e local da entrega do kit de prova.

d) Os kits serão entregues no dia 29/04/17, Sábado das 8h00min às 16h00min na
empresa Beto Bicicletas na Rua Leonardo Vilas Boas, 227 – Setor Campinas na cidade de
Barra do Garças - MT
OBSERVAÇÕES: Retirada de kits por terceiros:
Outra pessoa poderá retirar o kit de um atleta inscrito. Para isso, além dos itens acima, esse
atleta deverá encaminhar uma autorização escrita à mão e assinada no verso da Declaração para
retirar o kit, citando o nome e os dados completos, da pessoa autorizada (endereço, telefone,
RG e CPF).
O Briefing do evento (instruções/avisos) será realizado pelo Diretor de Prova, antes da saída, e
somente em casos de alterações emergenciais da programação/roteiro durante a realização do
evento. Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento.
VI. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES
É de responsabilidade de cada participante:
a) Acompanhar as comunicações e notícias no site oficial do evento
(www.betobicicletas.com.br)
e
sua
FanPage
(Facebook
–
https://www.facebook.com/betobicicletas.com.br) para verificar possíveis modificações deste
regulamento, notícias e informações para sua participação.
b) Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante o trajeto. A título de apoio
suplementar, a Organização fornecerá postos de abastecimentos com água, frutas e isotônicos
para cada participante inscrito e devidamente identificado ao longo do percurso. Cada
participante é o único responsável pela escolha e consequências geradas pela falta ou excesso
de alimentos, líquidos (energéticos, gel etc.) e/ou outros suplementos ingeridos por ele.
c) Ter um seguro de vida compatível com suas necessidades e a de seus dependentes e
beneficiários.
d) Ter um seguro total de todo o seu equipamento (bicicleta, capacete, acessórios etc). Cada
atleta é responsável pelo zelo e pela guarda de todo o seu equipamento/material de prova e
objetos pessoais.
e) Ter um bom convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente).
f) Manter sua identificação (números - frente da bicicleta ) claramente visíveis durante todo o
evento.
g) Facilitar e dar passagem aos atletas mais rápidos que queiram ultrapassá-lo.
h) Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza.
i) Respeitar as leis de trânsito durante todo o percurso.
j) Notificar imediatamente à Secretaria do evento ou diretores de prova em caso de abandono
por qualquer motivo. Não o fazendo, a Organização se reserva o direito de promover uma
averiguação e cobrar desse participante, todos os custos que forem gerados pela ação.
OBSERVAÇÃO: As equipes de saúde contratadas pelo Evento prestarão somente os primeiros
socorros, encaminhando o acidentado/participante para um hospital mais próximo. A partir daí,

termina a sua responsabilidade, devendo todas as despesas hospitalares correr por conta do
acidentado/participante.
VII. PENALIZAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO
Será penalizado e desclassificado o participante que:
a) Sujar o meio ambiente (descartar embalagens, objetos e/ou lixo na natureza). OBSERVAÇÃO:
caso a Organização forneça água em recipientes de plástico em algum ponto do percurso, as
embalagens deverão ser descartadas até, no máximo, 20 metros desse ponto. Todas as
embalagens recolhidas serão doadas para fins sociais e de reciclagem.
b) Pedalar sem capacete durante a prova.
c) Efetuar manobras desleais contra outro participante.
d) Prestar informações erradas ou falsas na ficha de inscrição.
e) Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação).
A Equipe Organizadora se empenha para fazer um evento impecável. Porém, para garantirmos
um evento de alto nível, é necessária a colaboração de todos na fiscalização da sinalização do
roteiro, nas atitudes desleais e outras ocorrências indesejadas. Denuncie! Os participantes
deverão utilizar capacete, roupas adequadas (conforme Regulamento da CBC, sendo proibido o
uso de camisa sem manga), numerais e identificações oficiais visíveis durante todo o evento.
IX APOIO
A organização disponibilizará: Pontos de Apoio a cada 18 km aproximadamente ao longo do
percurso. Ambulâncias de resgate; Moto resgate; Carros de apoio com membros da
Organização; Seguro atleta; Rádio monitoramento. A água fornecida pela Organização será em
garrafinhas, sendo necessário que o atleta pare nos Pontos de Apoio para realizar o seu
reabastecimento.
X. DIREITO DE IMAGEM
O evento será registrado em vídeo e fotografia pela Organização e seus parceiros oficiais. Os
participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notificar a
Organização por escrito, no ato de sua inscrição. Caso contrário, estarão automaticamente
autorizando a sua utilização de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total,
definitivo, irrevogável e irretratável, sem limitação de tempo ou de número de vezes, podendo
ocorrer no Brasil e/ou no Exterior, sem que seja devida ao autorizador, qualquer remuneração.
XI. Considerações Finais.
A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar
este REGULAMENTO, total ou parcialmente. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO
serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas
decisões

