2º DESAFIO DE MTB DE ZACARIAS – 13/12/2020
REGULAMENTO DESAFIO DE MTB DE ZACARIAS
BURIBIKE – BURITAMA
O 2º DESAFIO DE MTB DE ZACARIAS
é um evento promovido e organizado pela Prefeitura Municipal de Zacarias e BuriBike
BikeShop.

1. LOCAL DO EVENTO:
O local de concentração será na PRAÇA CENTRAL DE ZACARIAS - SP, CEP: 15265-000. A
partir das 6:00 da manhã.
2. OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO:
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 segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou por motivos de
força maior sem aviso prévio aos participantes.
2.1. ALTERAÇÃO DO 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 aditadas.
3. PROGRAMAÇÃO:
O 2º DESAFIO DE MTB DE ZACARIAS será realizado no dia 13 de Dezembro de 2020, com
a seguinte programação:
3.1. Período de inscrições: de 20 de Outubro 2020 a 10 de Dezembro de 2020.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Entrega dos Kits: a partir das 06:00 hs na PRAÇA CENTRAL DE ZACARIAS
Café da manhã: a partir das 06:30 até as 8:00 hs
Largada PRO e SPORT: às 08:30 hs
Premiações: às 12:00 hs

4. PERCURSO:
4.1. PRO: O percurso Pro será de aproximadamente 50 km por trilhas rurais, e mata tendo o
início e o fim na PRACA CENTRAL DE ZACARIAS. Percurso recomendado para ciclistas
que já possuem condicionamento físico e resistência para percursos maiores.
4.2. SPORT: O percurso Sport será de aproximadamente 25 km por trilhas rurais, e mata
tendo o início e o fim no PRACA CENTRAL DE ZACARIAS. Este percurso é recomendado
para todos os ciclistas inscritos, desde os iniciantes até os mais experientes, necessitando
também certo condicionamento físico.
4.2.1. Ambos os percursos PRO e SPORT, contarão com pontos de hidratação, carro de
apoio. Se trata de competição, cada ciclista poderá obedecer seu próprio ritmo, podendo
fazer paradas para descanso ou para tirar fotos a qualquer momento. Ambos os percursos,
serão devidamente sinalizados, sendo obrigatório, a todos os participantes do evento, seguir
tais sinalizações.

5. PARTICIPANTES:
Poderão participar da prova ciclistas do sexo masculino e feminino a partir de 10 anos de
idade, regularmente inscritos de acordo com o presente regulamento.
5.1. Os ciclistas menores de 18 anos só poderão participar do evento, acompanhados e com
autorização por escrito dos pais ou responsável legal. A autorização deverá estar
acompanhada de cópia de um Documento de Identidade com foto, que será retida pela
organização no ato da retirada do kit.

6. BICICLETAS E EQUIPAMENTOS:
Será permitido o uso de qualquer tipo e modelo de bicicleta que esteja em boas condições
de uso e revisada. Será obrigatório o uso de capacete e luvas. O ciclista fica responsável por
possuir câmera de ar reserva e pela troca de pneus. Reserva-se à organização do evento o
direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que julgue inadequado para a utilização
no evento. Todo equipamento que o ciclista utilizará na prova poderá ser checado pela
organização momentos antes da largada, e ter seu uso vetado, caso seja considerado
impróprio ou de risco para participação no evento. Equipamento obrigatório: Capacete de
ciclismo afivelado e luvas.
6.1. EQUIPAMENTOS PROIBIDOS:
Não será permitida a utilização de bicicletas motorizadas ou equipamentos que coloquem
em risco a integridade física do próprio ciclista ou de qualquer dos participantes. Não haverá
reembolso, por parte da organização, bem como 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;

7. INSCRIÇÕES:
Em um valor de R$ 35,00, as inscrições serão realizadas de 20 de Outubro 2020 a 10 de
Dezembro de 2020.
7.1. A inscrição no 2º DESAFIO DE MTB DE ZACARIAS é pessoal e intransferível, não
podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação.
7.2. O participante que ceder seu número para outra pessoa será responsável por qualquer
acidente ou dano que esta pessoa venha sofrer. É obrigatório o uso do número de
identificação durante toda a realização da prova.
7.3. Após a efetivação das inscrições, a organização do evento não reembolsará o valor da
inscrição aos participantes que desistirem de participar.

8. KIT CICLISTA
Apoio na trilha
Café da manha
8.1. A retirada dos kits acontecerá no dia 13 de Dezembro de 2020, na cidade de
ZACARIAS-SP, na PRAÇA CENTRAL DE ZACARIAS, conforme descrito no item anterior. A
retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização
específica para este fim e cópia de documento de identificação dos inscritos; No ato da
retirada do kit cada participante deverá portar de seu documento oficial de identificação,
assinar o termo de responsabilidade da prova e já ter lido o regulamento, não podendo
alegar falta de conhecimento do mesmo.

9. PREMIAÇÃO:
Os 150 primeiros colocados receberão MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO.
Troféu do 1° ao 5° colocado para todas categorias.

10. CATEGORIAS

PRO
Masculino

1. Categoria: Até os 24 anos – 1º ao 5º lugar
2. Categoria: 25 anos aos 29 anos – 1º ao 5º lugar
3. Categoria: 30 anos aos 34 anos – 1º ao 5º lugar

4. Categoria: 35 anos aos 39 anos – 1º ao 5º lugar
5. Categoria: 40 anos aos 44 anos – 1º ao 5º lugar
6. Categoria: 45 anos aos 49 anos – 1º ao 5º lugar
7. Categoria: 50+ anos – 1º ao 5º lugar
Feminino
1. Categoria: 15 anos aos 29 anos – 1º ao 5º lugar
2. Categoria: 30 anos aos 44 anos – 1º ao 5º lugar
3. Categoria: 45+ anos – 1º ao 5º lugar
SPORT
Masculino

1. Categoria: Até os 24 anos – 1º ao 5º lugar
2. Categoria: 25 anos aos 29 anos – 1º ao 5º lugar
3. Categoria: 30 anos aos 34 anos – 1º ao 5º lugar
4. Categoria: 35 anos aos 39 anos – 1º ao 5º lugar
5. Categoria: 40 anos aos 44 anos – 1º ao 5º lugar
6. Categoria: 45+ anos – 1º ao 5º lugar
7. Categoria: Força Bruta – Acima de 100 kg – 1º ao 5º lugar
Feminino
1. Categoria: 15 anos aos 34 anos – 1º ao 5º lugar

2. Categoria: 35+ anos – 1º ao 5º lugar

11. SEGURANÇA:
11.1. A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, ambulância para
prestação de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso seja necessário o atendimento
médico de emergência, a remoção será efetuada para o hospital, da rede pública, mais
próximo;
11.2. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização
para a orientação dos participantes, cabendo aos ciclistas respeitar o trajeto, não sendo

permitido tomar atalhos ou fazer uso de qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo
de vantagem;
11.3. A prova será realizada sem restrição ao trânsito de veículos, não sendo totalmente
fechado, devendo o participante manter a direita da pista e obedecer às leis de trânsito, ficar
atento aos outros ciclistas e ser sempre cordial com seus companheiros, organização e
público;
11.4. Todo o trajeto será apoiado por integrantes da organização, para prestarem pronto
apoio e atendimento nos locais onde não é possível a circulação de ambulância e/ou
qualquer outro carro de apoio;
11.5. Recomendamos a todos os participantes a realização de uma rigorosa e completa
avaliação médica prévia à participação no evento;
11.6. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos e aceita totalmente o Regulamento do evento, participando por livre e espontânea
vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde;
11.7 O ciclista é responsável pela decisão de participar do evento, avaliando sua condição
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da
competição.

12. DIREITO DE IMAGEM:
12.1. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádios, jornais, revistas,
internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos,
promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos
organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação.
12.2. A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelos atletas inscritos no evento, a
terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade.
13.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

13.1. A inscrição do atleta implica no total entendimento do regulamento, devendo qualquer
dúvida ser esclarecida junto à organização.
13.2. Todo o atleta inscrito na prova estará sujeito ao regulamento e a comissão organizadora
é soberana para tomar qualquer decisão em relação ao regulamento.
13.3. Os fiscais têm autoridade para punir qualquer competidor.
13.4. O atleta deverá acatar toda e qualquer decisão, com relação às punições aplicadas pela
organização, as quais estão previstas no regulamento.
13.5. Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a organização deverá ser
informada para a própria segurança do atleta.

13.6. A organização não se responsabiliza por materiais do Atleta extraviados dentro ou fora
do local do evento.
13.7. A guarda do material de competição é de inteira responsabilidade do Atleta, antes,
durante e depois da competição.
13.8. O atleta que cortar percurso da competição será desclassificado, a critério da
organização.
13.9. O atleta que não completar o percurso determinado da prova será automaticamente
desclassificado.
13.10. Ao final da prova o atleta deverá devolver o número da bicicleta.
13.11. O atleta que não estiver com o número de identificação na bicicleta será desclassificado.
13.12. Água e alimentação serão por conta do atleta podendo a organização oferecer pontos de
abastecimento ao longo do percurso. Haverá 2 (dois) pontos de hidratação.

BURIBIKE – BURITAMA
Leandro Moreira – (18) 99601-1878

Li e aceito o Regulamento

Declaro para todos os fins que estou apto a participar do 2º DESAFIO
DE MTB DE ZACARIAS, considero-me gozando de plena saúde física e
mental, reconheço que o mountain bike é um esporte radical que coloca
minha integridade física em risco, isentando assim os organizadores,
apoiadores e patrocinadores de quaisquer responsabilidades que
possam vir a ocorrer durante a realização do evento.

Autorizo a organização a usar minha imagem em qualquer tipo de
comunicação.
Autorizo

o

envio

de

e-mails

promocionais

pelos

apoiadores

e patrocinadore

