
REGULAMENTO 
2º Edição - TOUR DE CUIABÁ  

 

Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística Internacional), 
CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e da FMTC (Federação Mato-grossense de Ciclismo). 
Para mais detalhes, veja os regulamentos nestas entidades.  

 

1. Objetivo: 

Com o objetivo de desenvolver o ciclismo em nosso estado e promover o esporte como um bem social, 
realizaremos a 2º Edição do Tour de Cuiabá, que acontecerá no município de Cuiabá-MT 

O atleta deverá estar ciente de seu estado de saúde e de que está capacitado para participar da prova, não 
estando impedido de participar por motivos médicos.  

Por se tratar de uma prova durante a pandemia do COVID-19, os atletas terão que obedecer aos 
protocolos existentes no município/estado na data do evento caso existir. 

 

2. Evento: 

O evento acontecerá entre os dias 02 e 03 de Outubro de 2021, em Cuiabá, Capital do Estado de Mato 
Grosso. 

A disputada Geral será por pontos, ao final de cada etapa será somado os pontos adquiridos em suas 
respectivas categorias. 

A largada de cada etapa será dada rigorosamente no horário estipulado e o encerramento de assinatura de 
sumula será 30 minutos antes da largada, caso o atleta não assine a súmula, estará desqualificado da 
prova após o fechamento da classificação da etapa. 

A Modalidade adotada para a 2ª Edição do Tour de Cuiabá é o Ciclismo de Estrada (Speed), fica proibido a 
utilização de Bicicletas de Contrarrelógio ou Triáthlon, Clip’s, Rodas fechadas, Rodas Estrela (3 ou 4 
Raios), MTB, etc. 

A organização não tem responsabilidade sobre qualquer acidente durante a prova nem sobre problemas de 
saúde dos participantes. 
O ciclista poderá ser convocado a fazer exame antidoping. Caso o resultado seja positivo, deverá 
reembolsar o valor de premiação e será desclassificado da prova. 

Menores de idade: deverão cumprir todas as solicitações prévias para largar, a organização entrará em 
contato com cada responsável pelo atleta menor de idade para solicitar a documentação. 

3. Programação: 

30 de Setembro – Entrega de kits – 14h às 19h - Z4 Bike Store - R. das Orquídeas, 325 - Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT.  
01 de Outubro – Entrega dos kits – 09h às 12h e das 14h às 19h, Z4 Bike Store - R. das Orquídeas, 325 - 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT. 
02 de Outubro – 1ª Etapa – Local da Largada/Chegada: Eden Coco - Rodovia Helder Cândia, 2044 - 
Ribeirão do Lipa, Cuiabá - MT, 78048-150. 
03 de Outubro – 2ª Etapa – Local da Largada/Chegada: Eden Coco - Rodovia Helder Cândia, 2044 - 
Ribeirão do Lipa, Cuiabá - MT, 78048-150. 
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4. Inscrições: 

Deverá ser feita exclusivamente no site https://sistime.com.br/eventos/. 
Abertura das Inscrições 25 de Junho de 2021.  

1º LOTE: Apenas 150 Vagas, período de inscrições 25 de Junho à 09 de Julho de 2021.  

No valor de R$ 250,00.  

 
2º LOTE: Vagas Limitadas, Período de inscrições 09 de Julho à 31 de Julho de 2021. No valor de R$ 
300,00 + Taxa Administrativa. 
 
3º LOTE: Vagas Limitadas, Período de inscrições 01 de Agosto à 22 de Agosto de 2021.  

No valor de R$ 350,00 + Taxa Administrativa. 

 
O encerramento de cada LOTE se dará ao fim da quantidade de Vagas ou ao fim do período informado 
acima. 
AUTORIZAÇÃO: Ao se inscrever o atleta e equipe autoriza automaticamente o direito de uso de imagens 
individuais e coletivas para todos os fins de divulgações do evento nessa e em outras edições. 

5. Kits: 

A entrega de Kit’s ocorrerão na Z4 Bike Store - R. das Orquídeas, 325 - Bosque da Saúde, Cuiabá-MT. 

O Kits será composto por: 
- Cupom de Retirada de Medalha de Participação. 
- Chip de Cronometragem. 
- Números para identificação do atleta. 
- Folder de Orientação dos percursos. 
- Gel Energético e Isotônico em pó. 
- Carteira de Identificação do Ciclista. 
- Adesivo de Quadro para Orientação das Etapas. 
- Seguro Atleta. 

6. Participantes: 

Todos os participantes, atletas, dirigentes, técnicos, mecânicos e convidados em geral, tomarão 
conhecimento deste regulamento, de conformidade com as normas, e ao aceitar a sua inclusão na 
2ª Edição do Tour de Cuiabá, assumem o compromisso de respeitá-lo, bem como acatar as autoridades 
da prova e suas decisões, submetendo-se as sanções e penalidades, durante todo o desenrolar da prova. 

O Colégio de Comissários será rigorosamente intransigente na obediência do presente regulamento, por 
todos os participantes da 2ª EDIÇÃO DO TOUR DE CUIABA e de forma alguma permitirão qualquer 
deslize disciplinar ou esportivo. Todos os integrantes da prova indistintamente estarão sujeitos às 
penalidades rigorosas por desrespeito ao regulamento, aos dirigentes e responsáveis pela prova e às 
Autoridades Envolvidas com o Evento. 

Quando o faltoso for atleta ou representante de clube, a penalidade que o atingir, poderá estender-se a 
toda equipe, podendo ser desclassificada e desligada da prova, tal seja a gravidade da falta, a critério da 
Direção Geral, sem recursos ao júri de Apelação. 

INFRAÇÕES: 

1 – Andar no vácuo de qualquer automóvel durante a competição – Desclassificação. 
2 – Andar no vácuo de um atleta ou pelotão distinto da largada oficial – Perda de Pontos ou 
Desclassificação 
3 – Desacatar comissário ou fiscal de prova – Perda de Pontos ou Desclassificação. 
4 – Carros de que não estiverem devidamente autorizados e presentes no circuito, caso seja identificado 
os atletas ou equipe que estiver recebendo apoio serão penalizados – Perda de Pontos ou 
Desclassificação. 

https://sistime.com.br/eventos/
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7. Inscrições Equipes: 

Cada equipe será representada por um Diretor, devidamente credenciado perante os organizadores do 
evento. Este diretor poderá Inscrever no evento como atleta.  
Este Diretor, é o único autorizado perante a Direção Geral da Prova, responde por atos praticados pelos 
componentes de sua equipe e será também o único porta-voz das opiniões da mesma.  

A cada 07 atletas inscritos (pagos) da mesma equipe será realizado a Bonificação de 01 vaga para a 
Equipe, sendo considerada a soma de atletas entre todas as categorias e sexo.  
Em caso de equipes com mais de 08 atletas a regra continua da mesma maneira para cada 07 inscrições 
(pagas) receberá a bonificação de 01 vaga. 
A Equipe deve obrigatoriamente se apresentar devidamente uniformizada nas duas etapas da 2ª Edição 
do Tour de Cuiabá, caso não seja respeitado esta regra, a vaga Bonificada será Invalidada. 
 
Realizando as 07 inscrições entrar em contato com pelo e-mail contato@tourdecuiaba.com.br, para 
solicitar a vaga bonificada.  

 

8. Das Categorias 

Na 2ª Edição do Tour de Cuiabá serão consideradas as seguintes categorias: 

CATEGORIAS OFICIAS 2ª EDIÇÃO DO TOUR DE CUIABÁ 

Elite Feminino (acima de 19 anos, nasc. 2002 em diante) 

Master A Feminino (de 30 a 39 anos, nasc. 1991 a 1982) 

Master B Feminino (de 40 a 49 anos, nasc, 1981-1972) 

Master C Feminino (acima de 50 anos, anteriores a 1971) 

Elite Masculino (acima de 19 anos, nasc. 2002 em diante) 

Master A Masculino (de 30 a 39 anos, nasc. 1991 a 1982) 

Master B Masculino (de 40 a 49 anos, nasc, 1981 a 1972) 

Master C Masculino (acima de 50 anos, anteriores a 1971) 

Junior Feminino (de 15 a 18 anos, nasc. 2006 a 2003) 

Junior Masculino (de 15 a 18 anos, nasc. 2006 a 2003) 

Open Mixta (acima de 19 anos, nasc. 2002) Categoria destinada a iniciantes. 

Obs: A Categoria Open Mixta é uma categoria destinada aos iniciantes, onde não terá uma 
classificação geral apenas um relatório do tempo de cada atleta por Ordem Alfabética. 

9. Das Etapas 

 A 2ª Edição do Tour de Cuiabá, será realizado em duas etapas.  

Em ambas as etapas, os atletas devem estar pontualmente dentro da área de largada, devem ter assinado 
a sumula de largada, devem ter assinado o termo de responsabilidade médica, devem estar usando os 
acessórios mínimos de segurança e devem estar com o chip da cronometragem adequadamente instalado 
no local indicado. 
 
Os acessórios mínimos serão considerados Ciclo-computador, Capacete, Pés Calçados (tênis, sapato ou 
sapatilha). Cada atleta tem a responsabilidade de acompanhar a quantidade de voltas ou quilometragem 
de sua categoria. Por isso está sendo considerado o Ciclo-computador um item obrigatório, caso não seja 
concluída a quantidade de voltas da categoria que o atleta está inscrito o mesmo será considerado como 
ABANDONO da etapa. 

mailto:contato@tourdecuiaba.com.br
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Para situações de conflito de irregularidades ocorridas antes, durante ou após a corrida 
de registro que demanda urgência, terá um SAC presencial em cada etapa. Para essas e demais 
necessidades de registro e comunicação com a organização do evento, deve-se enviar um e-mail para 
contato@tourdecuiaba.com.br. 
 

1ª Etapa: Circuito EDEN COCO – MT 010 > Rodoanel a Esquerda > Retorno ao Fim do 
Rodoanel > MT 010.   

Data: 02 de Outubro de 2021. 
Concentração e início da assinatura das Súmulas às 5:30 horas.  
Encerramento da assinatura da Súmula às 6:30 horas.  
Balizamento dos Pelotões início da chamada por categoria às 6:40 horas. 
Horário da Largada, pontualmente as 7:00 horas.  
Os pelotões largarão com uma diferença média de 1 min a 3 min. 

ORDEM DE 
LARGADA 

1ª ETAPA: 
DISTÂNCIA DA VOLTA 17,38 KM 

VOLTAS DISTÂNCIA ELEVAÇÃO 

1º PELOTÃO ELITE MASCULINO 7 121,66 km 1.169m 

2º PELOTÃO 
MASTER A MASCULINO 

6 104,28 km 1.002m 
MASTER B MASCULINO 

3º PELOTÃO MASTER C MASCULINO 6 104,28 km 1.002m 

4º PELOTÃO ELITE FEMININA 6 104,28 km 1.002m 

5º PELOTÃO 

MASTER A FEMININO 

5 86,90 km 835m MASTER B FEMININO 

MASTER C FEMININO 

6º PELOTÃO 
JUNIOR MASCULINO 
JUNIOR FEMININO 
OPEN MIXTA 

4 69,52 km 668m 

 O tempo de corte da 1ª etapa será de 4 horas, após a conclusão do tempo de corte todos os atletas 
que forem cortados por tempo, somarão 01 ponto, sendo considerado como Abandono da Etapa.  
 

2ª Etapa: Circuito EDEN COCO – MT 010 > Rodoanel a Direita > MT 251.  

Data: 03 de Outubro de 2021 
Concentração e início da assinatura das Súmulas às 5:30 horas.  
Encerramento da assinatura da Súmula às 6:30 horas.  
Balizamento dos Pelotões início da chamada por categoria às 6:40 horas. 
Horário da Largada, pontualmente as 7:00 horas.  
Os pelotões largarão com uma diferença média de 1 min a 3 min. 

ORDEM DE 
LARGADA 

2ª ETAPA  
DISTÂNCIA DA VOLTA 14,6 KM 

VOLTAS DISTANCIA ELEVACAO 

1º PELOTÃO ELITE MASCULINO 7 102,20 km 973m 

2º PELOTÃO MASTER A MASCULINO 6 87,60 km 834m 

3º PELOTÃO 
MASTER B MASCULINO 

6 87,60 km 834m 
MASTER C MASCULINO 

4º PELOTÃO ELITE FEMININA 6 87,60 km 834m 

5º PELOTÃO 

MASTER A FEMININO 

5 73,00 km 695m MASTER B FEMININO 

MASTER C FEMININO 

6º PELOTÃO 
JUNIOR MASCULINO 
JUNIOR FEMININO 
OPEN MIXTA 

4 58,40 km 556m 

file:///C:/Users/Gabriela/AppData/Roaming/Microsoft/Word/contato@tourdecuiaba.com.br
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O tempo de corte da 2ª etapa será de 4 horas, após a conclusão do tempo de corte todos os atletas 
que forem cortados por tempo somarão 01 pontos, sendo considerado como Abandono da Etapa. 
 
Observação: fica ao evento a prerrogativa de alterar a ordem de largada dos pelotões, conforme 
segurança e logística do evento. 

Pontos por Etapas 

COLOCAÇÃO PONTOS  COLOCAÇÃO PONTOS 

1º 35  14º 12 

2º 30  15º 11 

3º 26  16º 10 

4º 24  17º 9 

5º 22  18º 8 

6º 20  19º 7 

7º 19  20º 6 

8º 18  21º 5 

9º 17  22º 4 

10º 16  23º 3 

11º 15  24º 2 

12º 14 
 

Todos que 
concluírem 

2 

13º 13 
 

Abandono ou 
Desistência 

1 

 

10.  Classificação Geral 
 

A Classificação geral será por pontos e separadas pelas categorias, vide artigo 8. 
O líder na classificação geral individual (de cada categoria, exceto Open Mixta) deverá portar a 
Camisa LARANJA de Líder, que será cedida pela organização. Todas as categorias (exceto Open 
Mixta) terão a Camisa LARANJA líder, sendo obrigatório o uso da mesma para largar na etapa 
seguinte.  

EM CASO DE EMPATE: 

1 Melhor colocação na 2ª etapa.  
2 Persistindo o empate, Melhor colocação na 1ª Etapa. 

3 Persistindo o empate, Atleta mais velho.  

 
 

11. Pontos de Reabastecimentos  

A organização do evento disponibilizará água, gelo para a reposição em tendas fixas em pontos 
estratégicos para cada circuito. Cada etapa terá um ponto por volta e a posição dele será apresentada no 
folder. O folder será entregue junto com o kit do atleta.  

A organização não se responsabiliza pela entrega de reabastecimento para os atletas, sendo que cada 
equipe e/ou atletas avulsos devem ter auxiliar(es) para fazê-lo(s). Esse(s) auxiliar(es) terão acesso liberado 
as tendas de reabastecimento. Não havendo limite de auxiliares por equipes ou atletas.   

Nos pontos de Reabastecimentos teremos Fiscais para manter a ordem e a segurança da prova, qualquer 
desrespeito e atitude antiética para com os mesmos poderá acarretar a Penalização ou desclassificação de 
Atletas/Equipes. 



 

Pagina 6 de 8 

12. Das Premiações 

 O Atleta que obtiver a maior quantidade de pontos na soma de sua classificação das duas etapas será o 
Campeão e Campeã da 2ª Edição do Tour de Cuiabá.  

Para cada etapa será formado o Pódio para a Categoria Elite Masculina, Master A Masculina, 
Master B Masculina, Master C Masculina e Junior Masculina. Também será formado o pódio para 
as categorias Femininas, Categoria Elite Feminina, Master A Feminina, Master B Feminina, 
Master C Feminina e Junior Feminina.  
Sendo a Premiação Troféus e medalhas. 

A categoria Open Mixta não terá premiações em pódios e troféus, apenas a medalha de 
Participação.  

A Premiação Remunerada será realizada para o resultado das duas etapas e apenas para as os 
Campeões Geral Elite Masculino, Geral Elite Feminino. Os valores estão descritos na Tabela 1 e 

Tabela 2. 

 
Tabela 1 – Premiação Geral Elite Feminina 

Campeão Vice-Campeão 3º Lugar 4º Lugar 5º Lugar 

R$ 2.500,00 R$ 1.700,00 R$ 1.000,00 R$ 800,00 R$ 500,00 

Tabela 2 – Premiação Geral Elite Masculina 

Campeã Vice-Campeã 3º Lugar 4º Lugar 5º Lugar 

R$ 2.500,00 R$ 1.700,00 R$ 1.000,00 R$ 800,00 R$ 500,00 

 

EM CASO DE EMPATE: 

4 Melhor colocação na 2ª etapa.  
5 Persistindo o empate, Melhor colocação na 1ª Etapa. 

6 Persistindo o empate, Atleta mais velho.  
 

13. Das Cerimônias Protocolares 

Os ciclistas estão obrigados participar de todas as cerimônias protocolares que estejam relacionados com 
a classificação obtida, como entrega de prêmio e outros.  

Para participar da cerimônia protocolar, o atleta deverá estar com o uniforme de ciclismo, ou seja, camisa 
de Ciclismo, bermuda de Ciclismo e Calçado fechado (Sapatilha ou Tênis). Não serão permitidos Banners 
de Patrocinadores antes da foto oficial do Pódio, Bicicleta do Campeão só será permitido para o Campeão 
da Etapa e/ou Líder Geral. 

14.  Homologação na CBC 

A 2ª Edição do Tour de Cuiabá está em processo de validação para fazer parte do Ranking 
Nacional da CBC:  Só somarão pontos para o ranking os atletas que apresentarem o número de 
licença até a data 01/09/2020, pelo e-mail contato@tourdecuiaba.com.br (nome e-mail deve 
consta uma cópia da Carteira da CBC). Caso o atleta largue em uma categoria distinta da 
Registrada pela CBC automaticamente não pontuará pelo Ranking Nacional em nenhuma 
categoria. 
Caso a prova seja validada pela CBC, segue as categorias que serão oficiais para a pontuação. 

mailto:contato@tourdecuiaba.com.br
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CATEGORIAS MASCULINAS OFICIAIS DA CBC QUE ESTARÃO PONTUANDO 

ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 1998 E ANOS ANTERIORES) 
SUB 23: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2002 A 1999)  
MASTER A1 (30 A 34 ANOS - NASC. EM 1991 A 1987)  
MASTER A2 (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1986 A 1982)  
MASTER B1 (40 A 44 ANOS - NASC. EM 1981 A 1977)  
MASTER B2 (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1976 A 1972)  
MASTER C1 (50 A 54 ANOS - NASC. EM 1971 A 1967)  
MASTER C2 (55 A 59 ANOS - NASC. EM 1966 A 1962)  
MASTER D1 (60 A 64 ANOS – NASC. EM 1961 A 1957) 

CATEGORIAS FEMININAS OFICIAIS DA CBC QUE ESTARÃO PONTUANDO 

ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 1998 E ANOS ANTERIORES) 
SUB 23: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2002 A 1999) 
MASTER A (30 A 39 ANOS - NASC. EM 1991 A 1982) 
MASTER B (40 A 49 ANOS - NASC. EM 1981 A 1972) 
MASTER C (50 ANOS ACIMA - NASC. EM 1971 E ANOS ANTERIORES) 

 

15. Considerações Geral  

Os Organizadores, não assumem responsabilidades diretas ou indiretas, por danos sofridos, por perdas ou roubos 
por pessoas ou maquinas, ou por elas provocadas. Todos os atletas devem assinar o Termo de responsabilidade 
para participar de cada dia do evento. Ao assinarem a sumula antes da largada devem assinar o termo citado. 

Todos os atletas participantes devem ter conhecimento sobre a situação de saúde e sobre a liberação médica para 
participação do evento. No ato da entrega do kit, cada atleta deverá assinar um termo de responsabilidade 
assumindo que possui condições e liberação médica para participar.  

Qualquer atitude e/ou comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão verbal ou de qualquer 
espécie são casos suscetíveis a advertência e/ou banimento do atleta em questão. Esta regra vale em todas as 
circunstancias, sejam com outros atletas, auxiliares de prova, turistas locais, equipe médica ou membros da 
organização.  

Todo ciclista deverá usar capacete de ciclismo afivelado, desde o início até o termino de cada prova, inclusive no seu 
aquecimento. Não será permitido o uso de meia de compressão, qualquer material compressivo seja no joelho ou 
cotovelos.  

O ciclista deve, para ser classificado, terminar a corrida com suas próprias forças, sem a ajuda de ninguém. Porém 
para ser classificado, pode cruzar a linha de chegada a pé, com a bicicleta sendo carregada ou empurrada.  

Parágrafo Único: Todos os participantes estão sujeitos as penalidades.  

Dúvidas e reclamações deve ser direcionadas preferencialmente no e-mail:  contato@tourdecuiaba.com.br  
ÚNICO – Este regulamento pode ocorrer alterações em aviso prévio dos organizadores do evento, 
prevalecendo a cópia original no dia evento. 

Está é a 3ª versão do Regulamento do Evento, foi redigido na data 15/07/2021, podendo sofrer alterações 
posteriores a publicação desta versão.  
Atenciosamente organização do 2ª Edição do Tour de Cuiabá. 
Contatos: 
E-mail – contato@tourdecuiaba.com.br 
Ruy Marinho – (apenas mensagens no WhatsApp) (65) 9.9304-1597 
Gabriella Marinho – (65) 9.9302-3160 

mailto:contato@tourdecuiaba.com.br
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APÊNDICE 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA COVID19 

Seguem abaixo as medidas de prevenção e controle de ambientes e pessoas que têm por finalidade evitar a contaminação e 

propagação do novo corona vírus durante a execução das prova de Ciclismo: 

 Evitar aglomerações; manter distância mínima de 1.5 metros (raio de 1.5 metros) entre equipe de prova e entre atletas. Se a 

equipe de prova e os atletas estiverem usando máscara, a distância poderá ser de 1 metro. 

Realização de triagem de todos os atletas antes do evento, com verificação de febre (através de termômetros infravermelhos), se 

temperatura superior a 37,8 C e/ou outro sintoma respiratório deverá ser proibida a permanência no local do evento. 

Disponibilizar preparações alcoólicas a 70% para higienização das mãos, na secretaria de prova. 

É obrigatório que toda a equipe de prova e atletas (exceto durante a sua prova) façam uso de proteção facial (máscara de tecido 

ou descartável, preferencialmente). 

Caso seja necessário compartilhar algum objeto(caneta) ou outro material ou equipamento, deverá assegurar-se sua desinfecção, 

podendo ser desinfetados com álcool a 70%, friccionando por cerca de 30 segundos as superfícies, ou outro desinfetante com 

ação compatível e recomendado pelo Ministério da Saúde, a depender do tipo de material. 

Todo atleta ou Equipe de Prova deverá fazer uso de recipientes individuais para o consumo de água. 

A reposição hídrica será dispensada de forma individual. Sendo proibido o compartilhamento de recipientes entre atletas e e/ou 

equipe de prova. Pessoas que se declararem pertencentes ao grupo de risco e/ou com qualquer sintoma de síndrome gripal, não 

podem frequentar o evento durante o período da pandemia. 

ATENÇÃO: O uso de máscaras e protetores faciais por indivíduos sadios está sendo recomendado para proteger as outras 

pessoas de seu contato próximo evitando a disseminação de gotículas em ambientes coletivos. Não deve ser utilizada como 

medida isolada de prevenção individual, sendo a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento de no mínimo 

1 metro, medidas de maior efetividade, que combinadas, devem diminuir a transmissão pessoa-pessoa, do novo corona vírus, de 

forma mais eficaz. 

RESPONSABILIDADE DE CADA ATLETA PARTICIPANTE: 

Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As equipes médicas que 

apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais 

próximo. A partir deste momento termina a responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento 

médico. Não haverá reembolso por parte da organização, bem como de seus patrocinadores e apoiadores, de 

nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, 

independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os 

participantes venham a sofrer por sua participação na prova, exceto os itens cobertos no seguro do evento. 


