
 

 

REGULAMENTO 
1.0Xtreme CrossDuathlon 

É evento desportivo, que visa criar um ambiente de superação, autoconhecimento e 
aventura, reunindo atletas e familiares em locais de extrema beleza, valorizando 
características culturais, sociais e ambientais de cada região. Prezamos pelo respeito, pela 
ética desportiva, lealdade, solidariedade e pelo meio ambiente.  

O Xtreme Cross Duathlon foi criado com o objetivo de interagir com a natureza. 
Proporcionar a essência das provas de montanha em um ambiente sustentável e que o 
atleta seja autossuficiente preservando e evitando sujeira nas trilhas, montanhas e vales. 
Oferecer ao atleta e sua família possibilidades de diversão, aventura, desafio e 
competitividade em um mesmo evento.  

1.1 A realização deste evento estará sob a responsabilidade da Blu Sport. 

Definições: 

CROSS DUATLHON- DUPLAS 

As duplas podem ser Masculinos/Femininos/Mistos; 

Nesse esporte, os atletas serão largados em dois pelotões um de bike e outro de corrida, 
separando os pelotões por provas.  

A modalidade crossduathlon ainda é nova no Brasil, pois inclui as variáveis montanha, 
trilhas, terreno irregular, vem ganhando espaço por ser considerada um ótimo treino de 
resistência cardiovascular e muscular para Atletas que amam provas de resistências e 
desafios.  

CROSS DUATLHON – INDIVIDUAL  

TRAIL RUN 

Corrida em montanhas, trilhas, terreno acidentados, terrenos alagadiços e rios, 
praticamente junto com a natureza, com o mínimo de percurso pavimentado.  

MOUNTAIN BIKE - MARATONA 

O percurso compreende, na medida do possível, em estradões de terra batida, trilhas, 
montanhas, terrenos alagadiços, rios, riachos e lagos.  

2.0 LOCALE DATA 

Início e término: PAVILHÃO DE ESPORTES DE RODEIO-SC,Endereço: Rua São Pedro Velho, - 
Centro.  



 

 

Concentração partir das 4h 

Largada Cross Duatlhon Duplas 

 Corrida 50km (Elite) - 6:15h  
 Bikers 100km (Elite) – 6:30h  

 
 Corrida 25km (intermediário) – 7:15h 

 Bikers50km (intermediário) – 7:30h  
 Corrida 10km (inicantes) – 8:15h 

 Bikers20km (inicantes) – 8:30h 

Cross Duathlon Individual  

 Elite - 6:15h 
 Intermediário – 7:15h 
 Iniciante – 8:15h  

O local fica próximo ao centro do município, acesso pela Rodovia SC-416 por Timbó-SC ou 
pela Rodovia BR-470 por Ascurra-SC. As estradas de acesso são totalmente pavimentadas e 
de tráfego leve. O aeroporto próximo ao evento é de Navegantes-SCa 93,4km, seguindo pela 
RodoviaBR-470 até Ascurra-SC para acesso àRodovia SC-416 até o local do Evento.  

DATA 

O evento está previsto para acontecer dia 03/11/18 (dia três de Novembrode 2018) 
XtremeCross Duatlhon.  

Observação A PROVA poderá ser cancelada em caso de condições climáticas 
desfavoráveis, a solicitação do poder público ou Defesa Civil ou motivos de força maior 
que Ponham em risco a integridade física dos participantes.  

3.0 DEFINIÇÃO  

O Cross Duathlon é uma grande oportunidade para quem gosta de correr e pedalar. 
Diferente do triathlon que começa com a natação, o duathlon tem duas modalidades, muito 
praticadas por muitas pessoas que amam e gostam e buscam desenvolver uma qualidade de 
vida.  

Duathlon Duplas – Primeiro é largado o pelotão de atletas de corridas de acordo com o 
cronograma na Cláusula 2.0, logo será a largada dos Atletas de ciclismo MTB de acordo com 
o cronograma na Cláusula 2.0.  

Duathlon Individual–Inicia com a corrida, mountain bike e corrida completa o evento.  



 

 

Para este evento do Insanity, utilizaremos o formato curto ou Sprint Duatlhon. Estamos em 
parceria com a FECATRI – Federação Estadual de Triathlon. 

4.0 INSCRIÇÕES 

On-line no site da www.focoradical.com.br 

As inscrições são limitadas e serão realizadas pelo site do foco radical até duas semanas 
antes da realização do Xtreme Cross Duathlon ou até que o limite de atletas seja atingido. A 
inscrição é pessoal, válida exclusivamente para a etapa determinada no momento do 
preenchimento, intransferível e não reembolsável. Todas as informações estão sujeitas a 
verificação pela organização e mudanças de categorias poderão ocorrer após análise. 

A idade mínima é de 15 anos. Para menores de idade (<18 anos) é permitido a participação 
para as provas Iniciantes em DUPLAS E INDIVIDUAL. O ATLETA menor de 18 anos terá que 
apresentar o questionário PAR-Q e aptidão física assinada pelos pais e/ou responsáveis no 
dia da retirada do KIT ATLETA.  

Todos os ATLETAS deverão apresentar o questionário de PAR-Q e aptidão física preenchido 
e assinado pelo o ATLETA participante no dia da retirada do KIT ATLETA.  

O questionário de PAR-Q e aptidão física está disponível no site da inscrição on-line FOCO 
RADICAL.  

4.1 VALORES DE REFERÊNCIA DAS INSCRIÇÕES  

LOTE PROMOCIONAL 20% de desconto 

SEGUNDO LOTE  

1. CROSS DUATHLON EM DUPLAS – ELITE 50K/100K 
 R$240,00 CADA DUPLA  

2. CROSS DUATHLON EM DUPLAS INTERMEDIÁRIO – 25K/50K 
 R$160,00 CADA DUPLA 

3. CROSS DUATHLON EM DUPLAS INICANTE – 10K/20K 
 R$140,00 CADA DUPLA 

4. CROSS DUATHLON INDIVIDUAL ELITE – 25K/50K 
 R$200,00 CADA ATLETA 

5. CROSS DUATHLON INDIVIDUAL INTERMEDIÁRIO – 10K/20K 
 R$140,00 CADA ATLETA 

6. CROSS DUATHLON INDIVIDUAL INICIANTE –5K/10K 
 R$120,00 CADA ATLETA 

 
Obs: Sobre todas as inscrições incorrem taxas do site de inscrição e bancos. Fique atento aos 
prazos, pois não faremos inscrições FORA dos estipulados na lista acima.  



 

 

4.2 CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

Após efetuar o pagamento aguarde o prazo de 72h para receber o e-mail de confirmação do 
site de inscrições. Caso o pagamento não seja efetuado sua inscrição será automaticamente 
CANCELADA, e se tornará disponível para outro atleta.  

5.0 KIT ATLETA 

5.1. Todo participante regularmente inscrito na CORRIDA terá direito a um kit exclusivo, 
conforme informado na CLÁUSULA 3.2 no ato da inscrição. Na caminhada, quando houver, o 
participante receberá uma camiseta.  
 
5.2. Para retirar o kit, o participante deverá apresentar a confirmação da inscrição, o boleto 
bancário pago e um documento oficial (RG ou Carteira de Habilitação).  
 
5.3. Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá retirá-
lo em seu lugar. Para isto, esta pessoa deverá levar uma autorização por escrito do 
referido participante, na qual conste o nome, RG e telefone de quem está retirando, 
acompanhado da confirmação da inscrição e o boleto bancário pago.  
 
5.5. O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição. Não serão efetuadas 
trocas referentes ao tamanho da camiseta. (Disponibilidade de tamanhos conforme 
estoque). 
 
5.6. Não serão entregues kits em locais e horários diferentes aos indicados pela comissão 
organizadora.  
 
6.0 CONTEÚDO DO KIT  

Tipo de Kit – Kit padrão (camiseta do evento, sacola personalizada Blu Sports, número de 
identificação de atletas e bike, chip e brindes de patrocinadores se houver). 
 
 
Número do Atleta / Placa Bike – O número de atleta deve ser usado visivelmente na parte da 
frente do corpo preferencialmente na parte do peito ou cintura e a placa bike no guidom e 
parte de trás do canote do selim. O uso é obrigatório. Caso ocorra o extravio ou rasura da 
placa, o atleta terá que adquirir outra (se disponível) no valor de R$ 20,00 (vinte reais). 

Race Book: Manual com cronograma do evento, mapas e informações do percurso.  

6.1 LOCAL PARA RETIRADA DO KIT 

Será agendado e comunicado nas mídias sociais e no site da inscrição. 



 

 

7.0 CATEGORIAS CROSS DUATLHON 

 7.1CROSS DUATHLON DUPLAS - MASCULINO 

*CROSS DUATHLON DUPLAS ELITE -  MASCULINO  
1º colocado – troféu – R$ PREVISÃO 1000,00 
2° colocado – troféu – R$ PREVISÃO 500,00 
3° colocado – troféu – R$ PREVISÃO 300,00 
4º colocado – troféu  
5° colocado – troféu  
6° colocado – troféu  
7º colocado – troféu  
8° colocado – troféu  
9° colocado – troféu  
10º colocado – troféu  
 

CROSS DUATHLON DUPLAS INTERMEDIÁRIO - MASCULINO 
1º colocado – troféu 
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  
4º colocado – troféu  
5° colocado – troféu  
6° colocado – troféu  
7º colocado – troféu  
8° colocado – troféu  
9° colocado – troféu  
10º colocado – troféu  
 

CROSS DUATHLON DUPLAS INICANTE - MASCULINO 
1º colocado – troféu  
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  
4º colocado – troféu  
5° colocado – troféu  
6° colocado – troféu  
7º colocado – troféu  
8° colocado – troféu  
9° colocado – troféu  
10º colocado – troféu  

 
7.2 CROSS DUATHLON DUPLAS - FEMININO 
 



 

 

*CROSS DUATHLON DUPLAS ELITE - FEMININO  
1º colocado – troféu – R$ PREVISÃO 1000,00 
2° colocado – troféu – R$ PREVISÃO 500,00 
3° colocado – troféu – R$ PREVISÃO 300,00 
4º colocado – troféu  
5° colocado – troféu  
6° colocado – troféu  
7º colocado – troféu  
8° colocado – troféu  
9° colocado – troféu  
10º colocado – troféu  
 

CROSS DUATHLON DUPLAS INTERMEDIÁRIO - FEMININO 
1º colocado – troféu  
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  
4º colocado – troféu  
5° colocado – troféu  
6° colocado – troféu  
7º colocado – troféu  
8° colocado – troféu  
9° colocado – troféu  
10º colocado – troféu  
 

CROSS DUATHLON DUPLAS INICANTE - FEMININO 
1º colocado – troféu  
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  
4º colocado – troféu  
5° colocado – troféu  
6° colocado – troféu  
7º colocado – troféu  
8° colocado – troféu  
9° colocado – troféu  
10º colocado – troféu  
 

7.3 CROSS DUATHLON DUPLAS - MISTO 
 

*CROSS DUATHLON DUPLAS ELITE - MISTO 
1º colocado – troféu – R$ PREVISÃO 1000,00 
2° colocado – troféu – R$ PREVISÃO 500,00 



 

 

3° colocado – troféu – R$ PREVISÃO 300,00 
4º colocado – troféu  
5° colocado – troféu  
6° colocado – troféu  
7º colocado – troféu  
8° colocado – troféu  
9° colocado – troféu  
10º colocado – troféu  
 

CROSS DUATHLON DUPLAS INTERMEDIÁRIO - MISTO 
1º colocado – troféu  
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  
4º colocado – troféu  
5° colocado – troféu  
6° colocado – troféu  
7º colocado – troféu  
8° colocado – troféu  
9° colocado – troféu  
10º colocado – troféu  
 

CROSS DUATHLON DUPLAS INICANTE – MISTO  
1º colocado – troféu  
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  
4º colocado – troféu  
5° colocado – troféu  
6° colocado – troféu  
7º colocado – troféu  
8° colocado – troféu  
9° colocado – troféu  
10º colocado – troféu  

 
7.4 CRITÉRIO DE DESEMPATE NAS PROVAS CROSS DUATHLON DUPLAS 

(MASC/FEM/MISTAS) 
 

 Se caso houver empate entre duplas, o critério para desempate de tempo será a 
soma das idades entre os atletas de cada dupla. E prevalecerá a soma dos atletas com 
maior idade, conforme a CLÁSULA 16.1. 
 

 7.5 CROSS DUATHLON INDIVIDUAL - MASCULINO 
 



 

 

*CROSS DUATHLON INDIVIDUAL ELITE -  MASCULINO  
1º colocado – troféu – R$ PREVISÃO 1000,00 
2° colocado – troféu – R$ PREVISÃO 500,00 
3° colocado – troféu – R$ PREVISÃO 300,00 

 18 - 24 ANOS  
 25 - 34 ANOS  
 35 - 44 ANOS  
 45 - 54 ANOS  
 55 - 64 ANOS  
 65 > ANOS  

 
CROSS DUATHLON INDIVIDUAL INTERMEDIÁRIO - MASCULINO 

1º colocado – troféu  
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  

 18 - 24 ANOS  
 25 - 34 ANOS  
 35 - 44 ANOS  
 45 - 54 ANOS  
 55 - 64 ANOS  
 65 > ANOS  

 
CROSS DUATHLON INDIVIDUAL INICANTE - MASCULINO 

1º colocado – troféu  
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  

 15 - 24 ANOS  
 25 - 34 ANOS  
 35 - 44 ANOS  
 45 - 54 ANOS  
 55 - 64 ANOS  
 65 > ANOS  

 
 7.6 CROSS DUATHLON INDIVIDUAL – FEMININO 

 
*CROSS DUATHLON INDIVIDUAL ELITE - FEMININO  

1º colocado – troféu – R$ PREVISÃO 1000,00 
2° colocado – troféu – R$ PREVISÃO 500,00 
3° colocado – troféu – R$ PREVISÃO 300,00 

 18 - 24 ANOS  
 25 - 34 ANOS  



 

 

 35 - 44 ANOS  
 45 - 54 ANOS  
 55 - 64 ANOS  
 65 > ANOS  

 
CROSS DUATHLON INDIVIDUAL INTERMEDIÁRIO - FEMININO 

1º colocado – troféu  
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  

 18 - 24 ANOS  
 25 - 34 ANOS  
 35 - 44 ANOS  
 45 - 54 ANOS  
 55 - 64 ANOS  
 65 > ANOS  

 
CROSS DUATHLON INDIVIDUAL INICANTE - FEMININO 

1º colocado – troféu  
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  

 15 - 24 ANOS  
 25 - 34 ANOS  
 35 - 44 ANOS  
 45 - 54 ANOS  
 55 - 64 ANOS  
 65 > ANOS  

 
*NOTA – A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO ESTÁ PREVISTO PARA CATEGORIA ELITE, 
CONFORME O NÚMERO DE ATLETAS INSCRITO, A PROJEÇÃO É UMA MÉDIA CALCULADA 
AO LIMITE MÍNIMO DE PARTICIPANTE DE ATÉ 500 ATLETAS, ABAIXO DESSE NÚMERO DE 
PARTICIPANTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PODE SOFRER ALTERAÇÕES.  
 

Se caso houver empate entre atletas, o critério para desempate de tempo será as 
idades entre os atletas. E prevalecerá o atleta com maior idade, conforme a CLÁSULA 16.1. 
 
8.0 CRONOGRAMA BASE DO EVENTO   

 
O evento acontecerá em um único dia conforme a Cláusula 2.0. 
 
9.0 LARGADA  
 



 

 

O atleta que não estiver presente em seu horário de largada será penalizado conforme seção 
de punições deste regulamento. Caso considere necessário, a organização pode realizar 
chamada para alinhamento de largada para melhor organizar o processo, contudo a 
chamada é uma gratuidade, sendo que é papel do atleta, como dito acima, estar na hora e 
local marcado para que receba a contagem regressiva de largada conforme a Cláusula 2.0.  
 
10.0 EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS  
 
 10.1 CORREDORES DUPLAS E INDIVIDUAL 
 

PROVAS  BOLSA DE 
HIDRATAÇÃO  

MANTA TÉRMICA  JAQUETA CORTA 
VENTO 

APITO  BASTÃO  

ELITE  OBRIGATÓRIO  OBRIGATÓRIO  OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO ACONSELHAVEL  
INTERMEDIÁRIO  OBRIGATÓRIO  OBRIGATÓRIO  OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO ACONSELHAVEL  
INICANTE ACONSELHAVEL  OBRIGATÓRIO  ACONSELHÁVEL  OBRIGATÓRIO  ACONSELHÁVEL  

 
10.2 BIKERS MTB DUPLAS E INDIVIDUAL 
 

12.2.1 OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIO BICICLETA (MOUNTAIN BIKE ARO 26 
E/0U 29), DEVIDO AO TIPO DE TERRENO NÃO SERÁ ACEITOS BICICLETAS (SPEED, 
BARRAS CIRCULARES, POPULARES DE PASSEIOS, ELÉTRICAS OU QUALQUER OUTRO 
TIPO DE BICICLETA QUE NÃO SEJA MTB). 

 
 

 
PROVAS CAPACETE  LUVAS TÊNIS E/OU 

SAPATILHAS 
EQUIP. PARA 
MANUTENÇÃO  

HIDRATAÇÃO  MANTA 
TÉRMICA  

JAQUETA 
CORTA 
VENTO 

APITO  

ELITE  OBRIG. OBRIG. OBRIG. ACONSE. OBRIG. OBRIG. OBRIG. OBRIG. 
INTERMEDIÁRIO OBRIG. OBRIG. OBRIG. ACONSE. OBRIG. OBRIG. OBRIG. OBRIG. 
INICIANTE OBRIG. OBRIG. OBRIG. ACONSE. OBRIG. OBRIG. ACONSE. OBRIG. 

 
 
 

NOTA -O não atendimento destes itens, o atleta é passível de desclassificação cabendo à 
organização a decisão. A organização informa que os itens obrigatórios serão verificados 
nos PC´s (ponto de controle na largada) o não atendimento destes itens, o participante é 
passível de desclassificação e retirado da prova. 
 
DICA – PARA QUEM NÃO TEM O HÁBITO DE SAPATILHAS ACONSELHA-SE O USO TÊNIS, 
PARA ATLETAS QUE TEM POR MAIS EXPERIENCIA O USO DE SAPATILHAS INDICA-SE 
CAUTELA.  



 

 

 
O atleta deve ser autossuficiente na hidratação e alimentação. A título de apoio 
suplementar, a Organização poderá disponibilizar água potável em postos determinados no 
local da prova e demais itens poderão através de produtos de nossos patrocinadores. 
 

10.3 OUTROS ELEMENTOS ACONSELHADOS E OPCIONAIS 
 

 Câmera de ar e ferramentas parabike; 
 Tênis de TrailRun (Para aderência ao terreno e tração devido à 

irregularidade do solo e a variação como subidas, descidas e aspectos com água, 
areia, lama, terra e pedras). 

 Mochila de hidratação 1,5L ou recipiente que armazene no mínimo 1,5L 
(garrafinha de água); 

 Alimentação (Para acima de 3 horas de prova); 
 Apito, Cobertor de Emergência; 
 Luva para proteção das mãos 
 Kit Primeiros Socorros (Anti-histamínico / Antisséptico / Antialérgico / Anti-

inflamatório, Atadura, Gaze) (consulte seu Médico); 
 Celular com crédito e carregado (levar desligado durante a prova) 
 Bastão de Caminhada 
 Boné, Gorro ou Viseira 
 Roupa de compressão 
 Protetor solar  
 Sal 
 Gel carboidrato 
 Barra de Cereal 
 Mariola 
 Ter um seguro de vida compatível com as necessidades de seus 

dependentes e beneficiários. 
 

NOTA – É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE ACESSÓRIOS SONOROS. (O uso de 
nenhum tipo de aparelho sonoro ou de comunicação de qualquer espécie durante a 
competição. Exemplos: headphone, mp3 players ou rádios etc.). Por questão de segurança 
do atleta e dos demais participantes.  

 
 11.0 PERCURSO 

 
OBS: A distâncias estão aproximadas, será divulgado as corretas no Racebook. Um mapa do 
percurso, juntamente com o boletim de prova, programação completa, localização dos 
pontos de captação de agua, informações de altimetria e dados técnicos será divulgado no 



 

 

RACEBOOK, a ser enviado aos inscritos na prova e/ou juntamente com o Kit e/ou divulgado 
no site e mídias sociais do evento. 
 
12.0 RACE BOOK  
 
O Race Book é o guia do atleta para o evento. Assim, a organização admite que, mediante a 
entrega do artefato ao atleta, ele estará ciente das informações contidas ali. É de 
responsabilidade individual de cada atleta ler o Race book. De uma forma geral, o Race Book 
conterá as seguintes informações:  
 

 Mapas  
 Ponto de captação de agua;  
 Cronograma do evento; 
 Horários;  
 Regras específicas 
 

13.0 APOIO  
 
Para dar suporte aos atletas teremos no percurso uma equipe de apoio ONG em pontos 
predeterminados pela logística da prova. Os mesmos têm função de balizar, ajudar e 
fiscalizar os atletas caso necessário. Em determinados pontos terão a função de posto de 
controle.Haverá pontos para próprias equipes atender seus atletas, em pontos 
predeterminados pela logística da prova.  
 
14.0 RESULTADO DA PROVA E RECURSOS 
 
Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os 
mesmos serão anunciados e afixados para avaliação dos atletas interessados. Recursos serão 
aceitos durante a prova ou até 20min. (vinte 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 e acompanhados de um depósito de R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais) em dinheiro. Caso seja julgado procedente, o depósito será 
devolvido. 
 
O Delegado de Prova é soberano no que diz respeito ao julgamento dos recursos. Sua 
decisão será sempre final e irreversível. Importante: Se depois da premiação houver alguma 
correção de resultados, a organização não será responsável por fazer a entrega ou troca de 
prêmios entre os atletas. Em caso de alteração de resultados após a premiação, as trocas de 
prêmios, medalhas e troféus ocorrem por conta dos interessados sem participação da 
organização. 
 



 

 

15.0 PREMIAÇÃO 
 
Os TRÊS primeiros colocados dasprovas ELITE em duplas e individual, no geral do CROSS 
DUATHLON receberão medalha ou troféu personalizada e se disponíveis brindes de 
patrocinadores, mais premiação em dinheiro. 
 
Os DEZ primeiros colocados de cada prova em duplas, no geral do CROSS DUATHLON 
receberão medalha ou troféu personalizada e se disponíveis brindes de patrocinadores,  
 

NOTA - Nas provas em duplas não haverá premiação por categoria por idade.  
 
Os CINCO primeiros colocados de cada prova individual, no geral do CROSS DUATHLON 
receberão medalha ou troféu personalizada e se disponíveis brindes de patrocinadores. 
 
Os TRÊS primeiros colocados de cada categoria por idade do CROSS DUATHLON 
receberãomedalha ou troféu personalizada. 
 
Todos os atletas que completarem a prova receberão a medalha de finisher. 
 
NOTA - É obrigatório o uso de camisa e alguma vestimenta adequada ao subir no pódio. É 
obrigatório o uso de tênis, camisa, short/saia ou calça ao subir no pódio. Proibido chinelos 
ou descalços. 
 
 
16.0 PONTUAÇÃO 
 
Não será adotado para esta etapa para este ano.  
 
 16.1 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO.  
 
Para provas em Duplas, a classificação será de acordo a soma dos tempos do atletas após 
concluído as provas.  
 
NOTA 1 – Em caso de empate nas provas em duplas, o critério de desempate será a soma 
das idades dos atletas, os atletas que a soma for maior prevalecerá a frente na 
classificação.  

 Em caso das somas de idades forem iguais, o critério de desempate será pelos 
meses de nascimento.  

 Em caso das somas e meses serem os mesmos, as duplas dividiram os prêmios 
e/ou a colocação.  

 



 

 

NOTA 2 – Em caso de empate nas provas individuais, o critério de desempate seráas idades 
dos atletas, os atletas que obter maior idade prevalecerá a frente na classificação.  

 Em caso das idades forem iguais, o critério de desempate será pelos meses de 
nascimento.  

 Em caso das idades e meses serem os mesmos, os atletas dividiram os 
prêmios e/ou a colocação.  

 
17.0 PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM 
 
A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem alguma 
restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso contrário, 
todas as imagens serão consideradas livres para qualquer tipo de uso, em qualquer data, 
sem qualquer compensação financeira, por tempo indeterminado.  
 
18.0 RESPONSABILIDADES, OBRIGAÇÕES E REGRAS ESPECÍFICAS 
 
É de responsabilidade de o atleta conhecer as regras do evento contido neste documento e 
no Race Book. · Salvo a  ORGANIZAÇÃO DA PROVA, nenhumstaff está autorizado a 
comentar ou responder por regras específicas do regulamento. A organização disponibiliza 
de um regulamento impresso na secretaria para apreciação; 
 
A título de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer ou disponibilizar água potável 
em postos determinados no local da prova e demais itens será realizado através de produtos 
de nossos patrocinadores. Fundamental o atleta que leve a maior quantidade de água e 
comida possível, o que o ajudará no julgamento de suas necessidades de comida e 
hidratação;  
 
 Os participantes deverão respeitar todas as leis de trânsito caso seja realizado em 

vias públicas. · Cada participante é responsável pelo seu lixo. Caso o atleta seja visto 
descartando lixo no local da prova, este será chamado atenção e penalizado 
conforme seção de penalizações deste regulamento;  

 
 Durante a prova, o atleta, caso seja alcançado por outro atleta mais rápido, é 

obrigado a dar passagem; ·  
 
 

 Cada etapa contará com uma programação geral e de largada específica, válida 
somente para referida etapa; ·  
 



 

 

 A organização, os hotéis, prefeituras municipais, UCI, CBC, Federações Estaduais, 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 a competição;  
 

 É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para assistência e 
cobertura financeira em caso de acidente;  
 

 Em caso de acidente, é obrigação do atleta que encontrar o acidentado, prestar o 
primeiro apoio e avisar ao próximo atleta que chegar no local. Esse deverá procurar a 
organização e avisar as equipes de resgate.  
 

 As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e 
encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo;  
 

 Todas as despesas hospitalares correrão por conta do acidentado;  
 

 Ponto de Cortes - A organização, por motivos de segurança, encerrará os trabalhos 
dos fiscais de acordo com a programação de cada etapa. Os atletas que ainda 
estiverem no percurso deverão obrigatoriamente seguir as instruções dos fiscais.  
 

 Zelar pela boa imagem do esporte através da preservação do meio ambiente, não 
jogando lixo no percurso ou qualquer tipo de vandalismo; · 
 

 É responsabilidade individual de o atleta o verificar na secretaria do evento antes dos 
treinos e da competição a existência de comunicados oficiais; o assinar o termo de 
responsabilidade e uso de imagem; Casos omissos serão julgados pela direção de 
prova e comissários responsáveis; 
 

 A organização do evento se reserva o direito de alterar a data e local da realização 
das provas com até sete dias de antecedência, tal como modificar qualquer outra 
cláusula e/ou condições do presente regulamento com até 24 horas de antecedência 
da realização da etapa;  
 

 A organização do evento poderá cancelar o evento a qualquer momento sem ônus 
para a mesma. Esse cancelamento pode ser por força maior, condições climáticas 
e/ou para a segurança e bem-estar dos atletas;  
 

 Mudanças de programação e comunicados importantes serão postados na secretaria 
do evento e em nosso site de inscrição ou site do evento. É de responsabilidade de o 



 

 

atleta tomar conhecimento de tais comunicados; · Em caso de cancelamento da 
prova por motivos de força maior (morte, acidente, condições meteorológicas, etc), 
os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização que não seja a 
devolução da taxa de inscrição (reduzido de taxas extras e impostos). A prova poderá 
ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, sendo comunicando 
aos inscritos está decisão pelo do site oficial da corrida, facebook e e-mail-marketing. 
Os competidores ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os 
riscos, prejuízos e danos no caso de suspensão da corrida (iniciada ou não) por 
questões de segurança pública, condições meteorológicas ou qualquer outro motivo 
que esteja ligado a segurança dos competidores, não gerando qualquer 
responsabilidade para a Comissão Organizadora. ·  
 

 Notificar imediatamente à Secretaria de Prova se vier a abandonar a competição por 
qualquer motivo. Caso isso não ocorra, à Organização se reserva o direito de 
promover uma busca organizada e cobrar desse participante todos os custos que 
forem gerados por esta ação. · 
 

 A vistoria será feita sempre ao entrar no alinhamento da prova. Os fiscais e staffs da 
prova podem a qualquer momento solicitar ao competidor uma verificação de 
equipamento.  
 

19.0 RISCOS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES 
 
 Riscos gerais de atividades ao ar livre, tais como picadas de insetos, animais 

peçonhentos, tropeções, esbarrões, queda de árvores, intempéries climáticas, dentre 
outros;  
 

 Lesões leves, graves ou gravíssimas pelo não cumprimento das orientações da 
organização do evento e equipe de apoio;  
 

 Escorregamentos, escoriações, arranhões, mal súbitos, enjoos, desmaios, pequenas 
queimaduras, fraturas e até risco de morte, pelo não cumprimento das orientações 
de segurança.  
 

Para a boa realização da prova o participante deverá estar usando roupas adequadas para 
atividade física, remedido de alergias, tênis adequado e com solado aderente e ainda 
protetor solar e os demais detalhes que foram passados na divulgação do evento.  
 
 O participante deverá estar ciente dos riscos que as atividades ao ar livre oferecem e 

estar ciente das instruções;  



 

 

 
 Gozar de boa saúde e ter informado, por escrito, qualquer condição médica que 

possua diferente da normalidade, bem como doenças pré-existentes e/ou uso de 
medicamentos;  
 

 Estar preparado, dentro do horário previsto, para a apresentação de instruções para 
as atividades do evento e que durante esta apresentação sanará todas as suas 
dúvidas;  
 

 Que entende e aceita os riscos mencionados nos itens acima, garantindo ter atestado 
médico que permita participar nesta atividade / prova; 
 

 Autoriza o uso de sua imagem, assim como a imagem de seu (s) acompanhante (s) 
para divulgação do evento, tanto no site da prova como em mídias sociais, revistas e 
demais veículos de comunicação. O participante deve ter ciência de que qualquer ato 
seu, contrário às informações recebidas e orientações da Organização da prova, 
podem causar danos à sua integridade física, ao meio ambiente e a terceiros, nos 
quais assume integralmente a responsabilidade;  
 

 A idade mínima para participação na prova é de 15 anos completos antes do dia do 
evento.   
 

20.0 PUNIÇÕES 
 

Em casos específicos de descumprimento de algum item deste regulamento, o atleta poderá 
ser punido de duas formas: 
 

 Adição no tempo de prova;  
 Desclassificação.  

 
Abaixo se encontram as principais punições. Os valores em tempo referem-se à adição que 
será feita no tempo total de prova do atleta. Vale lembrar que qualquer atitude 
antidesportiva ficará sujeita a julgamento pela direção de prova. 
 

Atitude antidesportiva Penalização 
Atitudes antidesportivas, brigas e 
xingamentos   

Desclassificação  

Cortar caminho inferior a 50 metros (sem 
intenção) 

10 minutos 

Cortar caminho maior que 50 metros e menor 30 minutos  



 

 

que 1Km. (sem intenção) 
Cortar caminho acima de 1Km (sem intenção) 1 hora  
Cortar caminho mal-intencionado Desclassificação  
Jogar lixo nas dependências da competição 30 minutos (se recolher) ou 

Desclassificação 
Não facilitar a ultrapassagem 5 minutos  
Não utilização dos equipamentos Obrigatórios Desclassificação  
Queima de largada 1 minuto 
Uso de auxílio externo para obter vantagens 
sobre os demais competidores 

Desclassificação  

Uso de drogas ou produtos ilícitos Desclassificação  
Informações erradas ou falsas na ficha de 
inscrição. 

Desclassificação  

Tumultuar o trabalho da Organização (desde a 
inscrição até a premiação). 

Desclassificação  

Assinar e entregar o termo de 
responsabilidade 

Desclassificação  

 
NOTA – TODOS OS PARTICIPANTES TÊM A OBRIGAÇÃO DE OFERECER AUXILIO A TODOS OS 
ATLETAS, CASO ALGUM ATLETA NÃO CUMPRIR NENHUMA ORDEM OU REGRA SERÁ 
PUNIDO DE ACORDO O CONSELHO DA ORGANIZAÇÃO.  
 
O Organização se empenha para fazer um evento impecável. Porém, para garantirmos uma 
prova de alto nível, precisamos da colaboração de todos na fiscalização, respeito ao meio 
ambiente, as propriedades, comunidade, staffs e atletas e demais envolvidos. 
 
21.0 TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
É obrigatória a assinatura do termo de responsabilidade por todos os participantes. Não 
assinar o termo pode ocasionar em desclassificação. Não assinar o termo pode 
ocasionar em desclassificação. Favor imprimir o termo na página a seguir e entregar 
como requisito para entrega do KIT. ESSE REGULAMENTO ESTÁ EM CONSTANTE 
ATUALIZAÇÃO, E PODERÁ SER ALTERADO ANTES DO EVENTO. 


