MTB ADVENTURE RACE
Dudu Ferreira Coaching Sports, tem o prazer de informar que realizará, no dia
05/09/2021, o MTB ADVENTURE RACE, no Espaço Garden, situado na Rua EPIA 5,
casa 700, Setor de Mansões Sul, na cidade de Unaí, Minas Gerais (atrás da Minas Brasil,
Rodovia sentido Paracatu BR251).
Devido ao atual momento de pandemia em que estamos passando, caso não haja
liberação dos órgãos responsáveis (OMS, UCI, CBC e FMC), Governo do Estado de
Minas Gerais e/ou Prefeitura Municipal de Unaí, nosso evento será transferido
automaticamente para o ano seguinte, na data 05/09/2022, postergando todas as
inscrições sem reajuste de valores.
DA PROVA
Esta prova surgiu da vontade de realizar uma prova em nível nacional em Unaí, pois os
atletas de Mountain Bike da cidade e região são amantes do ciclismo e de provas deste
tipo.
A largada e a chegada serão no ESPAÇO GARDEN, localizado na situado na Rua EPIA
5, casa 700, Setor de Mansões Sul, Unaí/MG, que fornecerá a estrutura básica para a
realização do evento.
Serão fornecidos aos atletas e seus convidados a estrutura básica e espaço físico da
chácara, incluindo banheiros, duchas, lava bike, food trucks, espaço para espectadores e
estacionamento. O pagamento pelo consumo de produtos e/ou serviços dentro do local
será de inteira responsabilidade do atleta ou de seus convidados.
O espaço poderá ser compartilhado pelos atletas, seus convidados e espectadores
amantes do montain bike.
DA ENTREGA DOS KITS
Dia
Sábado 04/09/2021
Domingo 05/09/2021

Horário
Das 13h até as 19h
Das 6h às 8h (somente atletas de
outras cidades)

Local
Espaço Garden
Espaço Garden

Os kits de participação serão entregues no Espaço Garden, localizado na situado na Rua
EPIA 5, casa 700, Setor de Mansões Sul, Unaí/MG – Atrás da empresa Minas Brasil –
no dia 04/09/2021 a partir das 13h até às 19h.
No dia 05/09/2021, a organização do evento entregará os kits de participação somente
para os atletas de outras cidades que não conseguiram pegá-los no dia anterior. A
entrega será efetivada a partir das 6h até às 8h.

A entrega dos kits de participação está condicionada à apresentação de documento de
identidade, de recibo de confirmação de inscrição e de termo de responsabilidade de
implicação de riscos devidamente assinado. Os atletas menores de idade ainda deverão
apresentar o termo de responsabilidade e autorização de seu responsável legal,
devidamente assinado, e a cópia de documento de identidade de seu responsável legal.
O kit de participação será composto por uma placa dorsal e uma placa com chip para
fixação na bike. As placas são de uso obrigatório durante todo o percurso da prova,
sendo passível de desclassificação, caso não a utilize.
DO CONGRESSO TÉCNICO
O congresso técnico será realizado no dia 04/09/2021 às 20h, no Espaço Garden, situado
na Rua EPIA 5, casa 700, Setor de Mansões Sul, na cidade de Unaí/MG. Tem como
objetivo tratar assuntos relacionados à prova e a assuntos de interesse dos ciclistas. É
indispensável a presença de todos os atletas no congresso técnico, com exceção dos
atletas que residem em outras cidades e não conseguiram chegar ao local.
DA DATA DA PROVA, DO HORÁRIO E DO LOCAL
A prova realizará no dia 05/09/2021 e a largada está prevista para
às 9h. A largada poderá ser adiada devido a algum imprevisto, sendo que isso não terá
nenhum ônus para a organização da prova.
A largada e a chegada da prova serão em frente ao Espaço Garden, situado na Rua EPIA
5, casa 700, Setor de Mansões Sul, na cidade de Unaí/MG.
DA ORDEM DE LARGADA
Diante das diversas categorias existentes na prova, a largada será realizada na seguinte
ordem:
Horário de Largada
9:00
9:03
9:06
9:09
9:12
9:15
9:18
9:21
9:24
9:27
9:30
9:33

Categoria oficial
Elite masc. /Sub23/Junior
Elite feminino/ feminino
Dupla Mista
Juvenil
Sub30
Master A
Master B
Veteranos
Peso Pesado (percurso reduzido)
Turismo masculino (percurso reduzido)
Turismo feminino (percurso reduzido)
PNE (Masc) (Percurso reduzido)

Será expressamente obrigatória a entrada do atleta no grid de largada por meio de seu
“gate” de origem.
DAS INSCRIÇÕES
As pré-inscrições estarão abertas a partir do dia 01/02/2021 às 13 horas até às 23 horas
do dia 31/08/2021, por meio do site www.sistime.com.br, exclusivamente.
O término das inscrições poderá ser prorrogado ou antecipado por iniciativa da
organização do evento, caso esta entenda que isso possibilitará uma melhor execução ou
gerenciamento da prova ou de seus recursos, sem que seja necessária a informação
prévia por qualquer meio que seja.
Os menores de 18 anos só poderão se inscrever mediante autorização de seu responsável
legal. No dia da entrega dos kits de participação, o menor entregará à organização do
evento o termo de responsabilidade e de autorização, assinados por seu responsável
legal, bem como a cópia de documento de identidade de seu responsável legal. A
ausência de qualquer documento impedirá a participação do menor no evento.
Não serão aceitas inscrições de menores de 12 anos.
No ato da inscrição, o atleta pagará o valor da inscrição cobrado no período.
Todos os inscritos receberão kits de participação do evento.
Devido o atual momento de pandemia, o evento poderá ser alterado para o
próximo ano, na data 04/09/2022, caso as regras de isolamento persistam até
próximo a data do evento. As inscrições prorrogarão para a data citada sem
alteração de valores para os atletas já inscritos. Caso ocorra a mudança de datas
faremos uma competição virtual dos atletas já inscritos, que serão informados das
regras caso aconteça.
IMPORTANTE: ao fazer a inscrição, o atleta declara gozar de boa saúde, estar
preparado física e psicologicamente para participar da prova e não ter nenhum
impedimento médico à sua participação na mesma. O inscrito se compromete a respeitar
as normas da prova, respeitar o meio ambiente ao longo do percurso e os outros atletas e
aceitam incondicionalmente todas as cláusulas deste regulamento.
DO VALOR DAS INSCRIÇÕES

Valor
R$ 120,00

Período de inscrição
De 01/02/2021 até
31/08/2021

O valor da inscrição será igual para todas as categorias.

Local
Site Sistime

Não serão aceitas inscrições, em hipótese alguma, após às 23h do dia 31 de agosto de
2021.
Todas as inscrições deverão ser realizadas por meio do site www.sistime.com.br .
O não pagamento da inscrição até a data de vencimento do boleto tem como
consequência o cancelamento automático da inscrição.
DAS CATEGORIAS
Os atletas poderão se enquadrar, no ato da inscrição, nas seguintes categorias:
Categoria
Sexo/Características
Idade
Elite Masculina
Masculino
sem limite de idade
Elite Feminina
Feminino
sem limite de idade
Juvenil
Masculino
entre 12 a 16 anos
Junior
Masculino
entre 17 a 18 anos
Sub-23
Masculino
entre 19 a 22 anos
Sub 30
Masculino
entre 23 a 29 anos
Master A
Masculino
entre 29 a 34 anos
Master B
Masculino
entre 35 a 45 anos
Veteranos
Masculino
entre 45 a acima
Dupla Mista
Masc/Fem
acima de 18 anos
Turismo
Masculino
acima de 18 anos
Turismo
Feminino
acima de 18 anos
PNE
Masculino
acima de 18 anos
Peso Pesado
Masculino
acima de 18 anos
*A idade do atleta é contada pelo ano de nascimento e não pelo dia.
DA CRONOMETRAGEM
A cronometragem será feita com uso de sistema de chips.
Os atletas receberão um chip junto do kit de participação.
DA CLASSIFICAÇÃO
A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada e relacionada a sua
categoria.
Serão classificados do 1º a 3º lugar aqueles atletas que completarem a prova por ordem
simples de chegada, sendo respeitada a ordem de chegada dos mesmos dentro de sua
categoria e desde que não haja recurso movido contra ele ou, havendo recurso, este já
tenha sido julgado e indeferido.

A prova será cronometrada e a divulgação dos resultados será de competência e
responsabilidade da equipe de cronometragem.
A classificação parcial será apresentada somente após a chegada de pelo menos 80% dos
participantes da prova e de serem levados em consideração possíveis recursos movidos
por atletas, observadores oficiais ou fiscais de prova.
DA DESCLASSIFICAÇÃO
Será desclassificado imediatamente o atleta que:
a) apresentar-se à competição sob efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal;
b) for flagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga, ainda que de
uso permitido, estimulante, anabolizante ou qualquer outra que possa por a
segurança do usuário em risco, ou ainda a de outros atletas, público ou
organizadores, ou possa contribuir para a classificação desleal do usuário;
c) desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles os diretores da
competição, seus apoios, fiscais e colaboradores;
d) desrespeitar outro atleta, o público ou qualquer componente da equipe de socorro;
e) agir de forma desleal durante qualquer parte da prova;
f) não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios (capacete, óculos, luva)
durante todo o percurso da prova;
g) utilizar durante a prova de qualquer recurso externo ou para percorrer o percurso,
entre eles carros, motos ou outros;
h) receber apoio mecânico de terceiros ou de sua equipe fora do ponto de apoio de
equipe;
i) completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para completá-la;
j) completar a prova em bike diferente da que iniciou a prova;
k) usar, em qualquer parte do percurso, uma bike diferente da que iniciou a prova,
mesmo que completando a prova com a bike da largada;
l) ser flagrado descartando lixo de produtos consumidos durante a prova pelo percurso.
Caso a organização do evento perceba que o atleta não atende às condições físicas ou de
saúde necessárias para a participação do evento ou que o atleta não conseguirá
completar o percurso dentro do tempo estimado pela organização, ela poderá a qualquer
momento solicitar ao atleta que se retire da prova, o que implicará na sua
desclassificação, sem qualquer ônus para a organização ou para o evento.
DO PERCURSO
A prova conta com dois percursos, sendo um de 63km e outro de 35km, a depender das
categorias.
O percurso será de 63km para as categorias Elite Masculina, Elite Feminina, Júnior,
Juvenil, Sub-23, Sub-30, Master A, Master B e Veteranos.

Já o percurso reduzido de 35km estará disponível para as categorias Turismo Masculino,
Turismo Feminino, PNE e Peso Pesado.
O percurso da prova será marcado em seus pontos críticos com marcas de cal, faixas
zebradas, placas e faixas, indicando, além das entradas corretas, as entradas erradas logo
nos seus primeiro 50 metros, minimizando assim o risco de atletas perdidos.
Embora o percurso seja considerado apenas de risco médio, a organização manterá
motociclistas ao longo de todo o percurso como apoio às equipes oficiais de socorro.
O atleta poderá contar com 02 pontos de APOIO (água) distribuídos ao longo do
percurso e 01 ponto de apoio para a equipe, onde esta poderá prestar ao atleta
assistência, inclusive mecânica, desde que respeitadas as proibições relatadas no tópico
DESCLASSIFICAÇÃO deste documento.
A segurança e a integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, sendo
que os organizadores, patrocinadores, apoios ou a equipe da prova em nenhuma
circunstância poderão ser responsabilizados por acidentes ou outras ocorrências, ficando
a responsabilidade dos mesmos limitada à solicitação da participação dos serviços de
socorro público no dia do evento.
DA ALTIMETRIA
O percurso completo tem um acúmulo de aprox. 976m, o percurso reduzindo com
acúmulo aprox. 531m.
DO RECONHECIMENTO DO PERCURSO
Aguardaremos a liberação do confinamento para divulgação.
DA PREMIAÇÃO
Serão premiados os primeiros colocados de todas as categorias conforme estabelecido
abaixo:
a) premiação em dinheiro – para os três primeiros colocados das categorias Elite
Masculina, Elite Feminina, Juvenil, Junior, Sub-23.
b) troféus e brindes – para os colocados entre 1º e 3º lugar de todas as categorias.
O atleta terá que seguir as normas estabelecidas pela Federação Mineira de Ciclismo.
O atleta que não comparecer ao pódio no momento da sua premiação perderá o direito
ao seu prêmio.
É indispensável a apresentação de documento de identificação pelo atleta no momento
do pódio para recebimento da premiação.

Do Horário das Premiações
Horário
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:00

Da Tabela de premiação
Nº
Categoria
1
Elite Masc.
2
Elite Fem.
3
Juvenil
4
Junior
5
Sub-23
6
Sub-30
7
Master A
8
Master B
9
Dupla Mista
10
Peso Pesado
11
Turismo
Masc
12
Turismo
Fem.
13
Veterano
TOTAL

Categoria
Juvenil
Junior
Sub-23
Sub-30
Elite Fem.
Elite Masc.
Duplas Mistas
Master A
Master B
Veteranos
Turismo Masc.
Turismo Fem.
PNE
Peso Pesado

1ºLugar
R$300,00
R$300,00
R$200,00
R$200,00
R$200,00
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu

2°Lugar
R$200,00
R$200,00
R$150,00
R$150,00
R$150,00
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu

3°Lugar
R$150,00
R$150,00
R$120,00
R$120,00
R$120,00
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu
Troféu

TOTAL
R$650,00
R$650,00
R$470,00
R$470,00
R$470,00
-

Troféu

Troféu

Troféu

-

Troféu

Troféu

Troféu

R$2.710,00

DOS RECURSOS
Somente serão aceitos recursos por escrito, mediante o pagamento do valor de R$ 200,
00 (duzentos reais). Este valor será devolvido caso o recurso seja julgado procedente.
Os recursos deverão ser entregues para a organização do evento durante o transcorrer da
prova ou até 20 minutos após a divulgação preliminar da classificação.

DO SEGURO DOS ATLETAS
Todos os atletas participantes do MTB ADVENTURE RACE serão segurados.
DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
DIA 04/09/2021 - SÁBADO
Hor.
7:00
13:00
15:00
18:30
19:00
20:00

Atividade
Início de montagem da estrutura total do evento
Início de entrega de kits
Sinalização do percurso
Encerramento da montagem da estrutura total do evento
Encerramento de entrega dos kits
Início do congresso técnico

DIA 05/09/2021 - DOMINGO
Hor.
6:00
7:00
8:00
8:30
8:30
9:00
14:00

Atividade
Início da entrega de kits de participação aos atletas que residem em
outras cidades que não conseguiram pegá-los no dia anterior
Posicionar todos os PC’s (fiscais)
Encerramento da entrega dos kits
Posicionar polícia militar, ambulância e motos de apoio.
Alinhamento
Início das largadas
Início das premiações

DA FINALIZAÇÃO DO EVENTO
Às 15h serão recolhidos os atletas que porventura ainda não tenham conseguido
completar o percurso.
DO REGULAMENTO
Este regulamento é uma versão preliminar do regulamento para a prova e poderá sofrer
alterações ao longo do período que antecede a prova.
Todas as versões serão disponibilizadas aos interessados pelo site www.sistime.com.br.
O conteúdo do regulamento é de total responsabilidade dos organizadores do evento.

Unaí, 01 de fevereiro de 2021.

