REGULAMENTO DA PROVA 10º ESTRADÃO UNAÍ-MG 2022

LOCAL LARGADA E CHEGADA DA PROVA- UNAÍ COLINA CLUBE
DIA DA PROVA- 22/05/2022
HORÁRIO DA LARGADA- 08h30min
CONTATO EMAIL- andrericardo_unai@hotmail.com
SOBRE A PROVA
A prova 1º estradão de MTB unaí MG foi idealizado por André Ricardo dos Santos pela primeira vez no
ano de 2012, tinha o nome de 1º 30 km UNAÍ MG com a participação de 104 atletas de unaí, DF e de
cidades em torno, em um percurso aproximadamente 30 km, a partir do 2º evento recebeu o nome

de estradão por ser uma prova realizada 90% de sua parte em estradas.
O evento trata-se de uma competição de Resistência e habilidades de Mountain Bike realizada em uma
única etapa nessa 10ª edição, a realizar-se no dia 22/05/2022, em percurso já definido
aproximadamente 74 km, para o percurso completo (integral) e aproximadamente 37 km para algumas
categorias, o percurso reduzido, ambos, incluindo, estrada de terras, além detravessia de pontes,
fazendas e trechos de trilha.
A largada e a chegada será no unaí colina clube, junto a rodovia BR 251 próximo saída para Brasília
localizada na cidade de UNAÍ-MG, onde estarão instaladas a estrutura para a realização do evento e
recepção de atletas, suas equipes, seus apoios e convidados.

DATA E HORÁRIO
A realização da prova está confirmada para 22/05/2022.
Neste dia entre 07h00minh e 08h00minh a organização lacrará as bicicletas dos participantes.
Ás 08h30minh será dado à largada.
A largada poderá ser adiada caso a organização da prova assim decida, sem qualquer ônus para a
realização do evento ou para a organização.

INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas somente no site WWW.sistime.com.br.
Os prazos os prazos de inscrições no site são: de 10/01/2022 até o dia 19/05/2022 PELO SITE SISTIME
nos valores e datas determinadas no site.
Não será devolvido valores de inscrição, caso haja motivo de falta da presença do mesmo, deverá entrar
em contato com o site no mínimo 10 dias antecedentes a prova e solicitar transferência de inscrição
dentro deste prazo.

1º lote de inscrições do dia 10/01/2022 até 27/02/2022 valor R$ 88,00
2º lote de inscrições do dia 01/03/2022 até 01/04/2022 valor R$ 108,00
3º lote de inscrições do dia 03/04/2022 até 18/05/2022 valor R$ 138,00
De forma alguma não será aceito inscrições fora do prazo.
Somente serão permitidas inscrições com a apresentação de um documento de identidade com foto.
O responsável pelo menor assinará, no ato da inscrição, termo de responsabilidade e autorização pela
participação do menor no evento.
No ato da inscrição o atleta preencherá de forma legível a ficha de inscrição composta por termo de
inscrição e ficha de participação, sendo que o termo de inscrição ficará com a organização e a ficha de
participação será entregue ao atleta, carimbada e assinada por pessoa responsável.
As fichas de participação somente terão validade quando carimbadas e assinadas pelo responsável pelo
posto de inscrição ou por sua ordem e deverão ser apresentadas na retirada dos kits pelos atletas.
Terão direito a retirar o kit todos os a atletas devidamente escritos por ordem de chegada ao local da
entrega dos kits no dia 21/05/2022 a partir das as 14h00min. E no dia 22/05/2022 das 06:30 as 08:00
NO LOCAL DA LARGADA.,

IMPORTANTE
Ao fazer a inscrição o atleta declara gozar de boa saúde, está preparado física e psicologicamente para a
prova e não ter nenhum impedimento médico a sua participação da mesma. O mesmo compromete-se
incondicionalmente todas as clausulas deste regulamento.:
Os valores das inscrições estarão no site de acordo com as datas e prazos de vencimento!
Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido acima.

Categorias
Os atletas poderão enquadra-se, no ato da inscrição nas seguintes categorias:

Masculina elite: critério técnico livre – percurso 2 voltas
Feminina Elite: critério técnico livre – percurso 2 volta
Turismo Feminino: critério técnico livre – percurso 1 volta (reduzido)
Turismo A masculino: com idade de 15 a 35 anos – percurso 1 volta (reduzido)
Turismo B masculino: com idade de 36 anos acima – percurso 1 volta (reduzido)
Júnior: masculino com idade entre 17 a 18 anos – percurso 1 volta (reduzido)
Juvenil: masculino com idade entre 13 a 16 anos – percurso 1 volta (reduzido)
Sub 23: masculino com idade entre 19 a 22 anos – percurso 2 voltas

Sub 30: masculino com idade entre 23 a 29 anos – percurso 2 voltas
Máster A: masculino com idade entre 30 a 34 anos -- percurso 2 voltas
Máster B: masculino com idade entre 35 a 39 anos -- percurso 2 voltas
Máster C: masculino com idade entre 40 a 44 anos -- percurso 2 voltas
Máster D: masculino com idade entre 45 a 49 anos -- percurso 2 voltas
Over 50: masculino com idade entre 50 a 54 anos – percurso 1 volta (reduzido)
Veteranos: masculino com idade de 55 anos acima- percurso 1 volta (reduzido)
DUPLA MASCULINA: com ambas as idades livres- percurso 2 voltas
DUPLA MISTA: com ambas as idades livres- percurso 1 volta (reduzido)
PNE: com ambas as idades livres- percurso 1 volta (reduzido)
SPORTE PESO PESADO PESO MÍNIMO 100KG Percurso 1 volta (reduzido)
CATEGORIA SEGURANÇA PÚBLICA: com ambas as idades livres, sendo de qualquer
área! Percurso 1 volta (reduzido)
GRAVEL MASCULINO: com ambas idades livres, percurso 2 voltas (completo)
E-BAIKE: com ambas idades livres, percurso 2 voltas (completo)
CATEGORIA- SÓ OS CACHAÇAS: com ambas idades livres, percurso 1 volta (reduzido)
CATEGORIA CICLOTURISMO- ambas as idades serão livres – essa categoria largará
após alargada das demais categorias, será de critério participativo, foi criada para
aquele ciclista masculino ou feminino, um passeio no percurso da prova,sendo que
todos inscritos receberão o mesmo kit atleta e também receberão sua medalha de
participação, terá um guia junto a estes inscritos, desde que o acompanhe.
OBSERVAÇÃO: NAS CATEGORIAS DE TODOS OS COMPETIDORES TERÁ QUE TER NO
MINIMO 5 INCRITOS NA MESMA, OU SERÁ FEITO UMA FUSÃO DA CATEGORIA DE
IDADE MAIS PRÓXIMA...OU RECEBERÃO APENAS OS TROFÉUS NO PÓDIO.

Entrega dos kits

Os kits de participação serão entregues na cidade de unaí no local da prova no dia 21/05/2022 das 14:00
as 19:00, no dia do evento 22/05/2022 das 06:30 as 08:00 portanto não se atrasem para não haver
atraso nas largadas!
Somente serão entregue os kits aos atletas mediantes a apresentação de documento de identidade e
comprovante de participação (inscrição) devidamente carimbada e assinada por pessoa responsável.
Sendo que qualquer pessoa pode fazer a retirada do kit sendo apresentado o documento de identidade
ou CPF que comprove a veracidade do atleta.
Não serão entregues kits de participação após a prova.

KIT ATLETA: uma camiseta do evento... um carbap gel...uma
placa bike...tarapes de segurança... uma sacola do evento...doce
de banana... e além disso teremos pós prova frutas...agua gelada
a vontade para todos atletas e isotônico.
Importante: cada atleta inscrito na prova receberá uma pulseira que deverá ser fixada em seu
braço...será intransferível para outra pessoa, essa pulseira será para que o atleta tenha acesso ao uso do
clube, sem ela não poderá acessar...serão vendidos convites aos demais visitantes de acordo com a
coordenação do local!

Classificação
A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada e relacionada à sua categoria.
Serão classificados de 1º ao 5º 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.
Cada atleta deverá cronometrar seu próprio tempo, a prova será apurada por ordem de chegada,
podendo não ser registrado todos os tempos pelo a organização!
A classificação oficial será apresentada somente 40 minutos após a chegada do último participante da
prova e de serem levados em considerações possíveis recursos movidos por atletas, observadores
oficiais, ou fiscais de prova.

Importante
A premiação em espécie divulgada pela organização somente será entregue contendo no mínimo 5 atletas
inscritos na mesma categoria ou será retirada a mesma por motivo insuficiente nessa categoria.

Qualquer desclassificação somente será válida caso o atleta complete o percurso com a bike lacrada, e
caso ele não incorra em nenhuma das situações previstas no item desclassificação, logo abaixo neste
documento.

Desclassificação
Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que:
Apresentar-se á competição sobre o efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal;
For flagrado pela organização consumindo qualquer tipo espécie de droga, ainda 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;
Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles o presidente da competição,
seus apoios, fiscais e colaboradores.
Desrespeitar outro atleta, o público, ou a qualquer componente da equipe de socorro ou parceiros.
Trocar os componentes lacrados em sua bike;
Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova;
Não utilizar os equipamentos de segurança durante todo percurso da prova;
Utilizar, durante a prova de qualquer recurso externo ou para percorrer o percurso, entre eles carros e
motos, entre outros.
Receber apoio mecânico de terceiros ou de sua equipe fora do ponto de apoio de equipe;
Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizarem-se atalhos para completá-la; completar aprova
em bike diferente da que iniciou a prova;
Usar, e qualquer parte do percurso, uma bike diferente da que iniciou aprova, mesmo que completando
a prova com a bike da largada;
Completar a prova sem qualquer um dos lacres de verificação.

Percurso
A prova neste ano será no formato XCM para o percurso integral, serão 2 voltas de aproximadamente
37km cada volta, totalizando 74km, com largada e chegada no UNAÍ COLINA CLUBE próximo rodovia BR
251 UNAÍ- MG.

Importante
A prova contará com 2 percursos iguais, sendo um o percurso completo ou oficial de aproximadamente
74km (2 voltas) para algumas categorias masculina e um percurso reduzido para todas outras demais
categorias com uma volta de aproximadamente 37 km sendo que os ambos terá as mesmas dificuldades
técnicas e foram escolhidos visando acomodar melhor as várias categorias componentes da prova.
Os percursos da prova serão marcados em seus pontos críticos, com marcas de cal, faixas zebradas,
placas e faixas indicando, além das entradas corretas, as entradas erradas logo nos seus primeiros 50
metros, minimizando assim o risco de atletas perdidos.
Embora os percursos sejam considerados apenas de risco médio a organização manterá motociclistas ao
longo de todo o percurso com apoio às equipes oficiais de socorro.

O atleta contará com 02 pontos de apoio (água) distribuídos um ao longo do percurso e o 02 ponto no
local da largada, onde poderá prestar ao atleta assistência, inclusive mecânica, desde que respeitadas as
proibições relatadas no tópico desclassificação deste documento.
Os atletas irão passar pelo mesmo local da largada na segunda volta do percurso completo (integral)
onde será 1 dos pontos de apoio (mecânico) e (água).
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
limitados à solicitação da participação do serviço de socorro público no dia do evento.
Caso a organização perceba que um atleta não atende as condições físicas ou de saúde necessárias para
a participação no evento, está poderá a qualquer momento solicitar o atleta que este se retire da prova,
o que implicará na sua desclassificação, sem qualquer ônus para organização ou para o evento.

Premiação
Serão premiados os 5(cinco) primeiros colocados da prova conforme segue:
Premiação _ para os 5 (cinco) primeiros colocados do percurso

integral 74km troféu

Premiação _ para os 5 (cinco) primeiros colocados de todas as categorias do

percurso reduzido

37km. troféu
Essas categorias serão premiadas com troféus, medalhas e brindes.
Todos os atletas que completarem os percursos dentro do regulamento receberão uma medalha
simbólica de participação.

Troféus _ para os 05 primeiros de cada categoria
Brindes _ para os 03 primeiros colocados de cada categoria que não houver premiação
em dinheiro.
TERÁ PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA OS 3 PRIMEIROS COLOCADOS DE CADA
CATEGORIA ABAIXO E TROFEU E BRINDE 4º E 5º LUGAR.
ELITE MASCULINO
1 TROFÉU+600 / 2 TROFÉU+450 / 3 TROFÉU+300 / 4 TROFÉU+250 / 5 TROFÉU+220

ELITE FEMININO
1 TROFÉU+600 / 2 TROFÉU+450 / 3 TROFÉU+300 / 4 TROFÉU+250 / 5 TROFÉU+220

SUB 23
1 TROFÉU+200 / 2 TROFÉU+150 / 3 TROFÉU+100 / 4 TROFÉU+BRINDE / 5 TROFÉU+BRINDE

SUB 30

1 TROFÉU+200 / 2 TROFÉU+150 / 3 TROFÉU+100 / 4 TROFÉU+BRINDE / 5 TROFÉU+BRINDE

MASTERA A
1 TROFÉU+200 / 2 TROFÉU+150 / 3 TROFÉU+100 / 4 TROFÉU+BRINDE / 5 TROFÉU+BRINDE

MASTER B
1 TROFÉU+200 / 2 TROFÉU+150 / 3 TROFÉU+100 / 4 TROFÉU+BRINDE / 5 TROFÉU+BRINDE

MASTER C
1 TROFÉU+200 / 2 TROFÉU+150 / 3 TROFÉU+100 / 4 TROFÉU+BRINDE / 5 TROFÉU+BRINDE

MASTER D
1 TROFÉU+200 / 2 TROFÉU+150 / 3 TROFÉU+100 / 4 TROFÉU+BRINDE / 5 TROFÉU+BRINDE

OVER 50
1 TROFÉU+200 / 2 TROFÉU+150 / 3 TROFÉU+100 / 4 TROFÉU+BRINDE / 5 TROFÉU+BRINDE

VETERANO
TROFÉUS + BRINDES DO 1 AO 5 COLOCADO

JUNIOR
TROFÉUS + BRINDES DO 1 AO 5 COLOCADO

DUPLA MASCULINA
TROFÉUS + BRINDES DO 1 AO 5 COLOCADO

DUPLA MISTA
TROFÉUS + BRINDES DO 1 AO 5 COLOCADO

SEGURANÇA PÚBLICA
TROFÉUS + BRINDES DO 1 AO 5 COLOCADO

TURISMO A MASCULINO
TROFÉUS + BRINDES DO 1 AO 10 COLOCADO

TURISMO B MASCULINO
TROFÉUS + BRINDES DO 1 AO 10 COLOCADO

PNE
TROFÉUS + BRINDES DO 1 AO 5 COLOCADO

SPORT PESO PESADO troféus+ brindes do 1 ao 5 colocado
TURISMO FEMININO troféus + brindes da 1 a 5 colocada
E-BIKE troféus+ brindes do 1 ao 5 colocado
SÓ OS CACHAÇAS troféus+brindes Hineken do 1 ao 5 colocado
Medalhas _ para todos os participantes.

Importante
Todas as categorias receberão troféus até o quinto colocado, desde que estejam
dentro dos padrões do regulamento.

Finalização
A prova será finalizada com a entrega das premiações prevista para 14h00min, sendo que às 13h30min
serão recolhidos os atletas que porventura ainda não tenham conseguido completar o percurso.

10º ESTRADÃO UNAÍ-MG 2022

André Ricardo dos Santos
ORGANIZAÇÃO
(38) 9 9944-3269 (vivo)
(61)9 8194-3211 TIM SOMENTE WATTS

