O THE ROCK acontecerá no município de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, no
domingo dia 15 de setembro de 2019, com largada às 9h00 (horário de Brasília).
Este regulamento visa organizar e garantir a máxima segurança dos participantes, staffs e
público, o bom andamento do evento e o convívio harmonioso entre todos, dentro de um
ambiente de igualdade e companheirismo.
I - INSCRIÇÃO
I.a. A inscrição para participar do THE ROCK deverá ser feita exclusivamente no site
TicketAgora (www.ticketagora.com.br).
I.b. Prazos, valores, condições e opções de pagamento:
Kit Premium:
Lote 1 (de 04/07 a 12/08/2019): R$ 260,00 + taxa de serviço (R$ 20,80).
Lote 1 (de 13/08 a 02/09/2019): R$ 280,00 + taxa de serviço (R$ 22,40).
Kit Econômico:
Lote 1 (de 04/07 a 12/08/2019): R$ 125,00 + taxa de serviço (R$ 10,00).
Lote 2 (de 13/08 a 09/09/2019): R$ 145,00 + taxa de serviço (R$ 11,60).
As opções de pagamento são: cartão de crédito e boleto bancário.
A opção de pagamento boleto bancário se encerra dia 05/09/2019.
I.c. Todos os inscritos afirmam estar em plenas condições físicas e psicológicas para
participar do evento, bem como possuem a habilidade e experiência necessárias para
pedalar no circuito proposto. Desta forma, ao realizar a inscrição, o atleta, desde já,
manifesta o integral conhecimento dos termos deste regulamento e das regras da prova e,
diante disto, isenta a organização da prova, seus idealizadores, patrocinadores e
apoiadores, membros de comissão técnica e staff, de qualquer responsabilidade que possa
acontecer ou seja oriunda da participação do atleta no evento.
I.d. A participação no THE ROCK implica na aceitação total e incondicional a este
regulamento. A eventual discordância ou desconhecimento deste regulamento não poderá
ser oposta à organização após a confirmação da inscrição. Não serão aceitas reclamações
posteriores quanto ao teor deste regulamento.
II - PERCURSO
II.a. O evento se realizará na Geocal Minerações Ltda., Estr. Ana Procópio de Moraes,
Varzea de Souza, Santana de Parnaíba, SP com percurso totalizando 45 km de distância
para as categorias PRO e 30 km de distância para as categorias SPORT.
II.b. Em virtude de condições climáticas, determinações dos Órgãos Públicos competentes
e/ou por decisão discricionária e exclusiva da organização o percurso poderá ser alterado,
reduzido ou até mesmo ampliado. Em quaisquer dos casos a organização comunicará
formalmente os inscritos acerca de tais alterações. Não ensejarão quaisquer devoluções,
reembolsos e indenizações de qualquer ordem a alteração do percurso e sua distância em
razão dos motivos elencados neste regulamento.
II.c. O percurso será disponibilizado no site do evento.
III - CRONOMETRAGEM, CATEGORIAS E PREMIAÇÃO
II.a. O THE ROCK é um evento cronometrado por um moderno sistema de apuração através
de chip eletrônico.
II.b. A classificação se dará por ordem de chegada.
III.c. Categorias:
PRO Masculino:
Elite - Idade livre
Junior (17 a 18 anos)
Sub-23 (19 a 22 anos)
Sub-30 (23 a 29 anos)
Master A1 (30 a 34 anos)
Master A2 (35 a 39 anos)

Master B1 (40 a 44 anos)
Master B2 (45 a 49 anos)
Master C1 (50 a 54 anos)
Master C2 (55 anos ou mais)
Dupla Masculina - Idade livre
PRO Feminino:
Elite - Idade livre
SPORT Masculino:
Expert (17 a 22 anos)
Sub-30 (23 a 29 anos)
Master A1 (30 a 34 anos)
Master A2 (35 a 39 anos)
Master B1 (40 a 44 anos)
Master B2 (45 a 49 anos)
Master C1 (50 a 54 anos)
Master C2 (55 a 59 anos)
Master D (60 anos ou mais)
SPORT Feminino:
Open (17 a 29 anos)
Master A (30 a 39 anos)
Master B (40 a 49 anos)
Master C (50 anos ou mais)
Dupla Mista ou Feminina - Idade livre
PCD (Pessoa com deficiência) - Categoria única / Idade livre
III.d. Premiação:
PRO Masculino:
Elite:
1º - R$ 1.000,00*, 1 par de pneus Vittoria, 1 Biker Bag, R$ 100,00 em vale-compras Khelf**,
R$ 50,00 em vale-compras Mynd***, 1 lava bike Bicipro, troféu.
2º - R$ 750,00, R$ 100,00 em vale-compras Khelf, R$ 50,00 em vale-compras Mynd, 1 lava
bike Bicipro, troféu.
3º - R$ 550,00, R$ 100,00 em vale-compras Khelf, R$ 50,00 em vale-compras Mynd, 1 lava
bike Bicipro, troféu.
4º - R$ 450,00, R$ 100,00 em vale-compras Khelf, R$ 75,00 em vale-compras Mynd, 1 lava
bike Bicipro, troféu.
5º - R$ 250,00, R$ 100,00 em vale-compras Khelf, R$ 75,00 em vale-compras Mynd, 1 lava
bike Bicipro, troféu.
Demais categorias:
1º - 1 par de pneus Vittoria, R$ 100,00 em vale-compras Khelf, R$ 50,00 em vale-compras
Mynd, 1 Lava bike Bicipro, troféu.
2º e 3º - R$ 100,00 em vale-compras Khelf, R$ 50,00 em vale-compras Mynd, 1 Lava bike
Bicipro, troféu.
4º e 5º - R$ 75,00 em vale-compras Mynd, 1 Lava bike Bicipro, Troféu.
PRO Feminino:
Elite:
1º - R$ 1.000,00, 1 par de pneus Vittoria, 1 Biker Bag, 1 semijoia Cyclia, R$ 100,00 em valecompras Khelf, R$ 50,00 em vale-compras Mynd, 1 lava bike Bicipro, troféu.
2º - R$ 750,00, R$ 100,00 em vale-compras Khelf, R$ 50,00 em vale-compras Mynd, 1 lava
bike Bicipro, troféu.
3º - R$ 550,00, R$ 100,00 em vale-compras Khelf, R$ 50,00 em vale-compras Mynd, 1 lava
bike Bicipro, troféu.
4º - R$ 450,00, R$ 100,00 em vale-compras Khelf, R$ 75,00 em vale-compras Mynd, 1 lava
bike Bicipro, troféu.
5º - R$ 250,00, R$ 100,00 em vale-compras Khelf, R$ 75,00 em vale-compras Mynd, 1 lava
bike Bicipro, troféu.
SPORT Masculino e PCD:
1º - 1 par de pneus Vittoria, R$ 50,00 em vale-compras Mynd, 1 lava bike Bicipro, troféu.
2º e 3º - R$ 50,00 em vale-compras Mynd, 1 lava bike Bicipro, Troféu.

4º e 5º - R$ 75,00 em vale-compras Mynd, 1 lava bike Bicipro, Troféu.
SPORT Feminino:
1º - 1 par de pneus Vittoria, 1 semijoia Cyclia, R$ 50,00 em vale-compras Mynd, 1 lava bike
Bicipro, troféu.
2º e 3º - R$ 50,00 em vale-compras Mynd, 1 lava bike Bicipro, Troféu.
4º e 5º - R$ 75,00 em vale-compras Mynd, 1 lava bike Bicipro, Troféu.
Rei e Rainha do Desafio “Playcenter”:
01 kit Bioflora.
*Pagamento em dinheiro no dia do evento.
**Exclusivo para compras no site www.khelf.com.br.
***Exclusivo para compras no site www.mynd.com.br.
III.e. A premiação iniciará às 13h00 (horário de Brasília).
III.f. O resultado será divulgado em até 72 horas após o término do evento, no site oficial do
evento e no site http://www.polesportivo.com.br.
III.g. Participantes com 18 anos de idade incompletos no dia do evento, deverão
obrigatoriamente apresentar autorização por escrito e com firma reconhecida dos pais ou
responsáveis. Salvo para esses casos, menores de idade estão proibidos de participar do
evento.
III.h. O preenchimento incorreto da ficha de inscrição, incluindo a inscrição em faixa etária
incorreta, acarretará a sumária desclassificação do participante.
IV - LARGADA
IV.a. A largada será dividida em duas baterias. Categorias PRO largarão às 9h00 e as
categorias SPORT às 9h30.
IV.b. A critério exclusivo da organização, a largada poderá ser neutralizada até que estejam
afastados eventuais riscos para os atletas, espectadores e demais usuários.
V - RETIRADA DO KIT
V.a. O kit deverá ser retirado no local do evento, na Geocal Minerações Ltda., Estr. Ana
Procópio de Moraes, Santana de Parnaíba, SP, no dia 15 de setembro de 2019 das 7h00 às
9h20 (horário de Brasília).
V.b. O kit Premium será composto por: 1 jersey Mynd personalizada, 1 meia Mynd
personalizada, 1 Squirt 15 ml, 1 Chopp Birra'z, placa personalizada com o chip de
cronometragem, foto de finisher, medalha de finisher e seguro de vida.
V.c. O kit Econômico será composto por: 1 meia Mynd personalizada, 1 Squirt 15 ml, 1
Chopp Birra'z, placa com o chip de cronometragem, foto de finisher, medalha de finisher e
seguro de vida.
V.d. Será sorteado de 1 joia Lu Cachem em ouro 18 kilates para as mulheres e 10 kits Birra'z
com 2 garrafas personalizadas entre os presentes.
V.e. O sorteio será no local do evento, na Geocal Minerações Ltda., Estr. Ana Procópio de
Moraes, Santana de Parnaíba, SP, no dia 15 de setembro de 2019 às 12h50.
V.f. A placa será personalizada com o primeiro nome do atleta conforme o cadastro
efetuado no site TicketAgora (www.ticketagora.com.br).
V.g. O placa deve ser fixada no guidão da bicicleta e livre de qualquer obstrução. É proibido
dobra-la, amassá-la ou cortá-la.
V.h. A foto de finisher será publicada no site oficial do evento e estará disponível para
download gratuito em até 72 horas após o término do evento.
V.i. O kit atleta só poderá ser retirado na data e horário estipulado mediante apresentação
de documento com foto. A não apresentação do documento solicitado impossibilitará o
participante de retirar o kit e, consequentemente, participar da prova.
V.j A retirada do kit por terceiros somente será permitida mediante apresentação de
documento com foto do participante.
V.k. No momento da retirada do kit, o participante responsável ou preposto deverá conferir
todos os dados de inscrição, numeral e chip. Não serão aceitas reclamações posteriores.
V.l. Utilizar o chip de outra pessoa é proibido e acarretará na desclassificação imediata tanto
da pessoa que cedeu como da pessoa que utilizou o chip indevidamente.

VI - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS PROIBIDOS
Por razões de segurança e para o bom andamento do evento, cada participante deve
participar do THE ROCK com os seguintes equipamentos obrigatórios:
VI.a. Bicicletas de mountain bike em perfeito estado de conservação e revisadas, movidas
exclusivamente pela força humana. Motores ou outros meios de propulsão mecânicos ou
elétricos não serão permitidos.
VI.b. É obrigatória a utilização de capacete rígido e afivelado, aprovado por órgãos
brasileiros ou estrangeiros certificadores de segurança, durante todos os momentos em que
o participante estiver sobre sua bicicleta.
VI.c. Será permitido aos ciclistas utilizar somente uma bicicleta durante todo o evento.
VI.d. A organização se reserva o direito de vetar a participação do participante que
apresentar qualquer equipamento que não seja conhecido ou convencional. É obrigação do
participante apresentar à organização, com no mínimo um mês de antecedência, qualquer
equipamento que possa ser considerado inadequado com este regulamento.
VII - SEGURANÇA DO PERCURSO
VII.a. É obrigatório aos participantes estar presente no local da largada com uma hora de
antecedência. Nesse momento serão fornecidas as orientações finais.
VIII - RESPEITANDO O MEIO AMBIENTE
É estritamente proibido deixar lixo (papel, embalagens de plástico etc.) no percurso. Cestos
de lixo estarão disponíveis na arena.
IX - DISPOSIÇÕES GERAIS
IX.a. É obrigação do participante se responsabilizar por sua hidratação e alimentação, bem
como zelar pela sua segurança.
IX.b. A organização disponibilizará dois pontos de hidratação no percurso. Neste, o atleta
poderá receber apenas o apoio da organização.
IX.c. É proibido a montagem de tenda de equipe. As tendas são de exclusividade dos
patrocinadores, apoiadores e parceiros do evento.
IX.d. A organização comercializara bebidas e alimentação durante o evento.
IX.e. Caso o participante saia do percurso, por qualquer motivo, deverá retornar ao exato
ponto onde o deixou, para então prosseguir no evento. Se utilizar de atalhos ou cortar o
percurso, por qualquer motivo, desclassifica automaticamente o participante.
IX.f. Caso um participante deseje retirar-se do evento, deve se dirigir a uma das áreas de
cronometragem e solicitar sua remoção.
IX.g. Todo participante que deixar de fazer parte do evento, voluntaria ou involuntariamente,
deixará de estar coberto pelo seguro contratado.
IX.h. Um participante não pode interferir e/ou impedir a progressão de outro participante,
sob risco de desclassificação.
IX.i. O participante não poderá receber nenhum tipo de empurrão ou puxada, mesmo ser
rebocado ou rebocar, pelo público ou veículo de qualquer espécie. Essa infração está
sujeita à desclassificação.
IX.j. Não é permitido pegar vácuo de qualquer veículo motorizado. Entende-se por pegar
vácuo permanecer intencionalmente ou não a menos de 10 metros atrás e ou menos de 2
metros ao lado de um veículo motorizado por mais de 15 segundos.
IX.k. Todo participante deverá estar acessível às equipes de filmagem e fotografia durante
todo o decorrer do evento, porém, usufruir de uma situação de vácuo intencional atrás ou
ao lado de um veículo de imprensa é proibido, sob risco de desclassificação.
IX.l. É permitido aos participantes a qualquer momento caminhar no percurso desde que
acompanhados de sua bicicleta (carregando, empurrando ou arrastando) e de forma segura,
sempre no máximo a direita da pista possível. Prosseguir desacompanhado de sua bicicleta
acarretará a desclassificação do participante.

IX.m. É proibido a todos os participantes gritar, xingar, agredir verbal ou fisicamente, atentar
contra o pudor ou ofender de qualquer maneira um outro participante, qualquer pessoa
ligada à organização ou mesmo ao público. Estas serão consideradas atitudes
antidesportivas e serão passíveis de desclassificação.
IX.n. Qualquer membro da organização tem autoridade para advertir qualquer participante e
caberá ao diretor de prova decidir se uma infração deverá ser punida com uma advertência
ou desclassificação.
IX.o. A organização se compromete a avisar o participante sobre a advertência ou
desclassificação.
IX.p. Contingências como acidentes, tempestades, ventos ou outras ações da natureza e
qualquer outro acontecimento semelhante serão analisados caso a caso pela comissão
organizadora e depois de tomadas as decisões, divulgadas aos participantes.
IX.q. O serviço médico contratado terá autonomia para sugerir que por medidas de
segurança o participante deixe de prosseguir no evento. Este, se insistir em continuar no
evento, estará fazendo por sua própria conta e risco, isentando a organização e
patrocinadores de quaisquer responsabilidades.
IX.r. Como as situações em um evento deste porte são inúmeras, a organização da prova se
reserva o direito de criar ou alterar regras e penalidade aqui descritas, se necessário, antes
ou durante a prova, sempre e somente sob a extrema necessidade e onde a situação em
questão não tenha sido prevista.
X - CANCELAMENTO
No caso da impossibilidade do comparecimento no dia da prova, o atleta deverá entrar em
contato com a organização.
Solicitação de cancelamento realizada até o dia 12/08/2019: o atleta será reembolsado em
50% do valor pago referente a inscrição.
Solicitação de cancelamento realizada após o dia 12/08/2019: o atleta não será
reembolsado.
XI - SEGURO
XI.a. Pedalar e/ou participar de competições de mountain bike é uma atividade que envolve
riscos à saúde e à vida.
XI.b. Para segurar os riscos inerentes de participação no evento, todos os atletas,
devidamente inscritos e que informem corretamente seus dados (nome, CPF e data de
nascimento) no processo de inscrição, estarão cobertos por seguro de acidentes pessoais,
que contempla R$ 50.000,00 em caso de morte, R$ 50.000,00 em caso de invalidez
permanente e R$ 5.000,00 de despesas médicos hospitalares. Despesas acima deste valor
são de responsabilidade do participante
XI.c. A Organização não assume a responsabilidade sobre o atendimento médico, no
entanto haverá para atendimento emergencial aos atletas o serviço de ambulância para
remoção. O atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de
continuidade, será efetuado pela Rede Pública, sob a responsabilidade dessa.
XII - DIREITO DE IMAGEM
XII.a. Ao participar do THE ROCK, cada participante autoriza expressamente o organizador,
suas empresas parceiras e patrocinadores a usar, reproduzir ou ser reproduzido, sem
qualquer forma de compensação. Liberando assim o uso de seu nome, imagem, voz ou
rendimento esportivo.
XII.b. Cada participante propositada e irrevogavelmente autoriza o organizador e seus
concessionários autorizados em relação aos aspectos de campanhas publicitárias
promocionais e/ou comerciais para:
XII.c. Fazer qualquer alteração, adição ou supressão, que possa ser considerada útil para a
exploração de sua imagem;
XII.d. Associar e/ou combinar sua imagem com qualquer assinatura, tags, slogans,
legendas, marcas, logomarcas, menção legal, efeitos visuais e, de uma maneira geral,

qualquer elemento de qualquer natureza da escolha do organizador que pode ser destinado
para ilustrar suportes de comunicação em que podem ser/estar integrados.
XII.e. O participante garante estar livre de qualquer contrato de exclusividade relacionado
com o uso de sua imagem e/ou seu nome e/ou sua voz.
XII.f. O organizador e seus concessionários autorizados proíbem expressamente a todo e
qualquer participante o uso e/ou exposição de nomes, logotipos, bandeiras, vozes e
imagens com caráter pornográfico, racista ou xenofóbico; generalizando, proíbe qualquer
exploração que possa afetar a dignidade de seus participantes.
Este regulamento poderá ser alterado ou receber adendos a qualquer momento. Nesse
caso, os participantes serão comunicados através do site do evento.
Dúvidas ou omissões desse regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora de
forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões.

