
REGULAMENTO 
MARATHON DESAFIO MORRO DO GARRAFÃO – 2018 

 
PERCURSO 

• O trajeto será disputado no sistema maratona (mountain bike de longa 
distância). O circuito terá aproximadamente 55 km (cinquenta e cinco 
quilômetros) de extensão e 1500 m (um mil e quinhentos metros) de elevação. 
 
1. DAS OBRIGAÇÕES DOS ORGANIZADORES DO EVENTO: 
A Organização é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste 
regulamento e justificar as alterações quando cabíveis. Poderá o 
Organizador/Realizador suspender o evento por questões de catástrofes 
naturais, segurança pública,vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso 
prévio aos participantes. 
 
2. PERCURSO 
Por qualquer motivo e a qualquer tempo, sem aviso prévio, a organização 
poderá adiar a prova, alterar o percurso, modificar ou mesmo cancelar algum 
trecho, devendo então transmitir aos competidores as alterações adotadas. 
2.1 Caso o evento tenha que ter sua data alterada por motivo de força maior, a 
organização disponibilizará outra data para a sua realização. 
2.2 Em caso de cancelamento por motivos climáticos, fica a organização isenta 
de ressarcimento de despesas e inscrições realizadas para a respectiva etapa. 
 
3. PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar da prova: Atletas de ambos os sexos, amadores ou 
profissionais, independente de filiação em Federações ou Clubes. 
3.1 Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova com 
autorização, por escrito, do pai ou de um responsável legal, acompanhada de 
cópia de um Documento de Identidade, o qual será retido pela organização 
antes da largada. 
3.2 Caso a autorização não seja apresentada, fica a organização isenta de 
responsabilidade sobre a participação e/ou consequências; 
3.3 A participação do atleta na prova é estritamente individual, ficando 
terminantemente proibido o auxílio de terceiros. 
 
4EQUIPAMENTOS 
Será permitido aos ciclistas a utilização apenas de uma bicicleta para percorrer 
o trajeto, devendo ser do modelo Mountain Bike, utilizando pneus com cravos 



próprios para estradas de terra, proibindo o uso de pneus slick (liso, sem 
cravos). 
4.1 O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta 
esteja presente, seja carregada, arrastada ou empurrada pelo próprio atleta. 
Um atleta separado de sua bicicleta estará proibido de prosseguir pelo 
percurso da prova.  
4.2 Reserva-se a organização o direito de vetar qualquer equipamento ou 
acessório que julgue inadequado para a utilização no evento. 
4.3 Capacete de ciclismo afivelado é equipamento obrigatório. 
4.4 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 atletas ou participantes venham a sofrer durante a participação 
neste evento. 
 
5. CATEGORIAS 
Os atletas deverão inscrever-se conforme idade, divididos nos seguintes níveis 
técnicos: 
 
5.1Categoria Sport (prova de competição): 
a) Masculino: 
SPORT - JUVENIL (Nascidos entre 2002 e 2004) 
SPORT - JUNIOR (Nascidos entre 1999e2001) 
SPORT - SUB-30 (Nascidos entre 1988 e 1998) 
SPORT - MASTER A1 (Nascidos entre 1983 e 1987) 
SPORT - MASTER A2 (Nascidos entre 1978 e 1982) 
SPORT - MASTER B1 (Nascidos entre 1973 e 1977) 
SPORT - MASTER B2 (Nascidos entre 1968 e 1972) 
SPORT - MASTER C (Nascidos entre 1963 e 1967) 
SPORT - VETERANO (Nascidos em 1962 e anos anteriores)  
b) Feminino: 
SPORT - JUNIOR (Nascidos entre 1999 e 2001) 
SPORT - OPEN (Nascidos entre 1988 e 1998)  
SPORT - MASTER 1 (Nascidos entre 1982e 1987) 
SPORT - MASTER 2 (Nascidos antes de 1981)  
c) Categoria PNE – portador de necessidade especial (livre) 
 
6 INSCRIÇÕES 



As inscrições serão feitas pela Internet através do site www.focoradical.com.br 
6.1 A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 
substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu 
número para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que 
esta pessoa venha sofrer.  
6.2 É obrigatório o uso do número de identificação durante toda a realização da 
prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem 
este item. 
6.3Os valores serão anunciados no site e redes sociais, conforme cronograma. 
6.4 Ao fazer a inscrição, o atleta estará sob a cobertura de um SEGURO DE 
VIDA com validade durante o período da prova. 
6.5 Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o 
valor da inscrição em nenhuma hipótese, mesmo aos participantes que 
desistirem de participar, qualquer que seja o motivo para tanto. 
6.6 Acronometragem, quando houver,será realizada por chip disponibilizado 
pela organização, com atletas e bikes devidamente identificados por número. 
6.7 É expressamente proibida a troca de chip entre participantes, bem como 
número fornecido pela organização, sob pena de suspensão dos atletas 
envolvidos, além de outras punições e/ou multa cabíveis. 
6.8 As placas de número e oschips deverão ser devolvidos ao término da 
prova, e a não devolução acarretará cobrançado valor correspondente. 
 
7 RESULTADOS 
Os resultados oficiais serão informados através do site do evento e nas redes 
sociais. 
7. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, 
por escrito, até trinta minutos após a divulgação dos resultados, mediante 
pagamento de taxa de R$ 100,00, que será devolvida caso a decisão seja 
favorável ao atleta. 
7.1 A reclamação será analisada porComissão composta pela direção da prova 
e comissários. 
7.2 Nenhum resultado de aplicativo ou qualquer outra forma será aceito como 
motivo de questionamento de resultados, sendo a cronometragem contratada a 
única válida como resultado oficial. 
 
8 PREMIAÇÃO 
Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem 
descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação. 
8.1 Subirão ao pódio os cinco primeiros classificados em cada categoria, os 
quais receberão troféus/e ou medalhas de suas respectivas colocações. 
 
 



9 HIDRATAÇÃO E APOIO  
Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação 
9.1 Não será permitido qualquer tipo de apoio e acompanhamento com veículo 
sem prévia autorização da organização, sendo cada atleta responsável em 
levarconsigo, se julgar necessário, suas câmaras de reserva, bomba e kit de 
ferramentas para algum reparo. 
 
10 AMBULÂNCIA E SEGURANÇA PÚBLICA 
A organização irá disponibilizar, aos participantes do evento, ambulância para 
prestação de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso seja necessário 
atendimento médico de emergência, a remoção será efetuada para o hospital 
da rede pública mais próximo. 
10.1 A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 
sinalização para a orientação dos participantes, cabendo ao atleta respeitar o 
trajeto, proibido adotar atalhos ou fazer uso de qualquer meio auxiliar para 
alcançar qualquer tipo de vantagem, sob pena de desclassificação do atleta, 
caso esta regra seja descumprida. 
10.2 A prova de Marathon será realizada com restrição ao trânsito de veículos, 
não sendo totalmente fechado, devendo o atleta manter a direita da pista e 
obedecer às leis de trânsito, permanecendo atento aos outros atletas, além de 
ser cordial sempre que possível com seus oponentes, organização e público. 
10.3 Recomendamos a todos os participantes da prova que realizem uma 
rigorosa e completa avaliação médica prévia a participação no evento. 
10.4 Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus 
dados fornecidos e aceita integralmente o Regulamento da Prova, participando 
por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e 
assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou 
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na 
prova, antes, durante e depois da mesma. 
10.5 O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando 
sua condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não 
continuar ao longo da competição. Pode, o diretor de prova, segundo 
recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o participante a 
qualquer momento. 
 
11 DIREITO DE IMAGEM DO PARTICIPANTE 
Cada participante deste evento aceita e concorda, integral e 
incondicionalmente, em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, 
rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de 
comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos ao 
circuito/prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores 
ou meios de comunicação. 
 
 



12 DISPOSIÇOES GERAIS E FINAIS 
12.1 A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores não 
se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na 
prova, a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva 
responsabilidade do mesmo;  
12.2. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão decididas pela 
Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas 
decisões. 
 
 
Corupá/SC, 02 de fevereiro de 2018 


