Regulamento Maratona 100K de Duplas
1. QUANTO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO:
Pedal sem Limites.

2. PROGRAMAÇÃO:
21/12/2020 – Abertura das Inscrições;
05/07/2021 – Encerramento das inscrições;
11/07/2021 - Dia da Maratona 100K de Duplas;
6h

– Início da entrega dos Kits;

7h40 – Encerramento da entrega dos Kits;
7h50 – Abertura do Grid de Largada;
8h –

Largada em pelotão único categorias Pró;

8h20 – Categorias Sport;
11h30 Inicio da Premiação;

3. QUANTO A PROVA;

3.1 A maratona 100k de Duplas é uma competição de circuito aberto ao trânsito de veículos,
cabendo ao atleta atenção e cuidado sempre transitando pela direita. Em caso de acidente
permanecer no local para atendimento.

3.2 A largada e chegada será no Clube de Campo Aero Eventos;
3.3 Rodovia José Benedito Dalben KM 5,5. Bairro Boqueirão LP 040, Lençóis Pta.

3.4 As distâncias serão de 100 kms para categorias PRÓ (2 Voltas) e 50 kms pra SPORT.

4. DAS CATEGORIAS;
Para cálculo das categorias, levar em conta a idade completa dos atletas em 31/12/2020
CATEGORIAS DUPLAS PRÓ (100 KMS)
01

Masculino Sub 20

13 A 19 anos

02

Masculino Sub 30

20 a 29 anos

03

Masculino Sub 40

30 a 39 anos

04

Masculino Sub 50

40 a 49 anos

05

Masculino Over 50

50 anos ou mais

06

Dupla Feminino

13 anos ou mais

07

Dupla Mista

13 anos ou mais

CATEGORIAS DUPLAS SPORT (50 KMS)

08

Masculino Sub 20

13 A 19 anos

09

Masculino Sub 30

20 a 29 anos

10

Masculino Sub 40

30 a 39 anos

11

Masculino Sub 50

40 a 49 anos

12

Masculino Over 50

50 anos ou mais

13

Dupla Feminino

13 anos ou mais

14

Dupla Mista

13 anos ou mais

Para o cálculo da categoria das duplas basta somar a idade completa que cada Atleta terá
em 31/12/2021 e dividir por 2. Ex. Atleta A 25 + Atleta B 33, somando 58, dividindo por 2, 29,
categoria da dupla Sub30 (20 a 29 anos.).
Idade mínima de 13 anos pra participação no evento.

CATEGORIAS SOLO PRÓ (100 KMS)

15

Masculino Sub 20

13 a 19 anos

16

Masculino Sub 30

20 a 29 anos

17

Masculino Sub 40

30 a 39 anos

18

Masculino Sub 50

40 a 49 anos

19

Masculino Over 50

50 anos ou mais

20

Feminino Pró 100k

13 a 34 anos

21

Feminino Máster 100k

35 a 49 anos

22

Feminino Sênior 100k

50 anos ou mais

CATEGORIAS SOLO SPORT (50 KMS)

23

Masculino Sub 20

13 a 19 anos

24

Masculino Sub 30

20 a 29 anos

25

Masculino Sub 40

30 a 39 anos

26

Masculino Sub 50

40 a 49 anos

27

Masculino Over 50

50 anos ou mais

28

Feminino Sport 50k

13 a 34 anos

29

Feminino Máster 50k

35 a 49 anos

30

Feminino Sênior 50k

50 anos ou mais

31

E-MTB Masculino

16 anos ou mais

32.

E-MTB Feminino.

16 anos ou mais

33.

PCD

16 anos ou mais

5. DAS INSCRIÇÕES;

1º Lote de inscrições;
5.1 - Dia 21/02 – Início das inscrições, lote promocional. Valor R$ 75,00 + taxa do site;
5.2 - Dia 10/01 - Encerramento do lote promocional.
5.3

2º Lote de Inscrições;

5.4 - Dia 11/01 - Abertura do 2º Lote de inscrições. Valor R$ 90,00 + taxa do site;
5.5 - Dia 25/06 – Encerramento do 2º Lote;
5.6

3º Lote de inscrições ( caso ainda existam vagas );

5.7 - Dia 26/06 – Abertura do 3º e último lote de inscrições. Valor R$100,00 + taxa do site;
5.8

Dia 05/07 – Encerramento das inscrições.
ATLETAS COM 60 ANOS OU MAIS PAGAM 50% DA INSCRIÇÃO;

5.9 LOCAIS DE INSCRIÇÃO:
5.9.1 Por internet através do Site www.incentivoesporte.com.br;
Loja Special Bikes em Bauru.
Menores de 18 anos, obrigatoriamente deverão levar o TERMO DE RESPONSABILIDADE assinado por
um maior de 18 anos responsável;

6. DA PREMIAÇÃO;
6.1 - Todos os atletas que concluírem a prova receberão uma super medalha finisher.
6.2 - Serão premiados com troféus os 5 (cinco) primeiros colocados de cada categoria;
6.3 – Troféu individual pra cada atletas das categorias em dupla;

7. KIT
7.1 O kit da prova será composto de:
a) Número da bike que deverá ser fixado na parte frontal da bike de forma visível;
b) CHIP de cronometragem; (já anexado a placa);

c) Abraçadeiras para fixação dos números da Bike;
d) Medalha Finisher;
e) Café da manhã;
f) Carro de apoio.
g) Pontos de hidratação no percurso e chegada.
A retirada do KIT será no local da Largada entre 6h e 7h40, onde o atleta deverá apresentar
comprovante de inscrição, documento com foto para sua identificação.
8 TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro que participo do evento acima por livre e espontânea vontade, isentando assim de
qualquer responsabilidade os Organizadores, Colaboradores, Patrocinadores e Realizadores do
evento, declaro também ter lido TODO o regulamento e estou de pleno acordo com todos os seus
itens, normas e regras, não podendo alegar futuramente não concordar com as mesmas.
8.1 Declaro gozar de boa saúde, estar em boa forma física e ter treinado adequadamente para
esta prova.

8.2 Autorizo, por meio desta, o uso de minha imagem para fins legítimos, renunciando o
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a qualquer meio de
transmissão.

8.3 Assumo que todo material e equipamentos necessários para minha participação na prova
são exclusivamente de minha responsabilidade, bem como exclusivamente MINHAS todas
as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica
e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste
evento; antes, durante ou depois do mesmo.

8.4 Declaro que participo do evento acima por livre e espontânea vontade, isentando assim
de qualquer responsabilidade os Organizadores, Colaboradores, Patrocinadores e
Realizadores do evento, declaro também ter lido TODO o regulamento e estou de pleno

acordo com todos os seus itens, normas e regras, não podendo alegar futuramente não
concordar com as mesmas.

9. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA
Visando a segurança de todos os atletas participantes serão exigidos os equipamentos de segurança
abaixo descritos:
a. Capacete – Vestido e afivelado durante toda a prova;
b. Vestimenta – bermuda ou calça apropriada para pratica de ciclismo;
c. Calçado fechado (tênis ou sapatilha);
d. Luva e óculos – (Opcional);
e. Só será permitida bicicletas no estilo Mtb, seja aro 26”, 27,5” ou 29”.

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a. A inscrição do atleta implica no total entendimento do regulamento, devendo qualquer
dúvida ser esclarecida junto à organização.
b. Todo o atleta inscrito na prova estará sujeito ao regulamento.
c. A comissão organizadora é soberana para tomar qualquer decisão em relação ao
regulamento.
d. Os fiscais têm autoridade para punir qualquer competidor.
e. O atleta deverá acatar toda e qualquer decisão, com relação às punições aplicadas pela
organização, as quais estão previstas no regulamento.
f. Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a organização deverá ser informada
para a própria segurança do atleta.
g. A organização não se responsabiliza por materiais do Atleta extraviados dentro ou fora no
local do evento.
h. A guarda do material de competição é de inteira responsabilidade do Atleta, antes, durante
e depois da competição.
i.

O atleta que cortar percurso da competição será desclassificado, ou punido com acréscimo
de 30 minutos no seu tempo, a critério da organização.

j.

O atleta que não completar o percurso determinado da prova será automaticamente
desclassificado.

k. Ao final da prova o atleta deverá devolver o número da bicicleta e o CHIP de cronometragem;
l.

O atleta que não estiver com o número de identificação na bicicleta será desclassificado.

m. Não é permitida a troca de bicicleta e apoio técnico se fará na área de apoio definida pela
organização. Água e alimentação serão por conta do atleta podendo a organização oferecer
pontos de abastecimento ao longo do percurso;
n. Haverá 2 pontos de hidratação por volta;
o. Haverá área de apoio para as equipes;
p. Os atletas inscritos nas categorias em Dupla deveram permanecer juntos durante todo o
trajeto, sob pena de desclassificação;
q. Será permitido empurrar o parceiro(a) durante a prova;
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