Regulamento

1. Descrição do evento
A segunda edição do Duathlon Xaxim está fundamentada nas ações de qualidade de vida por
meio do incentivo a prática de esportes, buscando cultivar a cultura e hábito esportivo,
favorecendo não apenas a integração esportiva como também a interação entre atletas de
diferentes modalidades.
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2. Cronograma
2.1 Local: o evento acontecerá no dia 1º de Dezembro de 2019 na cidade de Xaxim-SC, na sede
da SER Aurora, Distrito de Vila Diadema.
2.2 Horários e datas: no dia 30 de novembro de 2019, será realizada a entrega de kits para
aqueles participantes que desejarem retirá-los de forma antecipada.
O evento iniciará às 6:00 do dia 1º de Dezembro de 2019, com a recepção de atletas, entrega
de kits e serviço de café da manhã. A largada está prevista para às 8:00. Abaixo, programação
detalhada.

3. Competição
Trata-se de competição de Duathlon, cujos atletas deverão percorrer primeiramente 20km
(vinte quilômetros) de bicicleta, aproximadamente, por estradas de terra (modalidade
mountain bike), e, posterioremente, correrão 5km (cinco quilômetros), aproximadamente,
também em estradas de terra. Conforme descrito abaixo, as duas modalidades, ciclismo e
corrida, poderão ser desenvolvidas individualmente ou em dupla. As duas modalidades não
ocorrem de forma simultânea, ou seja, é preciso finalizar o percurso de bicicleta para, depois,
iniciar o percurso de corrida. Largada e chegada de ambas as modalidades ocorrerão no
mesmo local.
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3.1 Participantes
Serão disponibilizadas 200 (duzentas) inscrições. Os participantes serão atletas do sexo
masculino e feminino, com idade a partir de 14 (catorze) anos completos. Os atletas poderão
competir de forma individual ou em duplas, sendo que as duplas poderão ser masculinas,
femininas ou mistas. A cronometragem será realizada por meio de sistema de cronometragem
com chip, com certificado de participação para download pelo atleta e com reesultados do
evento online.

3.2 Categorias
Divide-se a competição nas seguintes categorias e faixas etárias:
3.2.1 Categorias individuais:
- Individual masculino:
a) 14 a 19 Anos;
b) 20 a 29 Anos;
c) 30 a 39 anos;
d) 40 a 49 anos;
e) 50 anos acima.
- Individual feminino:
a) 14 a 19 Anos;
b) 20 a 29 Anos;
c) 30 a 39 anos;
d) 40 a 49 anos;
e) 50 anos acima.
3.2.2 Categorias em duplas:
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- Duplas masculinas:
a) somatória de idade até 60 anos;
b) somatória de idade acima de 60 anos.
- Duplas femininas:
a) somatória de idade até 60 anos;
b) somatória de idade acima de 60 anos.
3.2.3 Categorias em duplas mistas:
a) somatória de idade até 60 anos;
b) somatória de idade acima de 60 anos.
4. Inscrições
4.1 Forma de inscrição: as inscrições deverão ser realizadas até a data máxima de 24 de
novembro de 2019, exclusivamente pela Internet, por meio do site: www.km.esp.br (site da
KM Eventos Esportivos). Poderão ser desconsideradas pela equipe organizadora as inscrições
que não contiverem informações completas (nome, documento de identificação, categoria
escolhida etc).
4.2 Valor da inscrição e almoço: a inscrição terá o custo descrito abaixo e incluirá café da
manhã, kit atleta, serviço fotográfico, premiação e almoço do atleta. No ato da inscrição, o
atleta deverá informar o tamanho de camiseta que usa, para eventual fornecimento da
referida vestimenta no kit atleta. Almoços extras poderão ser comprados até o dia 24 de
novembro de 2019, com o custo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), mediante depósito na conta
corrente 42804-3X, agência 5267-1, CPF 024.229.029-95, em nome de Rogerio Cortes Garcia,
com envio do comprovante por Whatsapp para o número (49) 98814-0298.
1º lote - até dia 24/10/2019: R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para cada um dos integrantes da
categoria dupla / R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) para o atleta de categoria individual;
2º lote - até dia 24/11/2019: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) para cada um dos integrantes da
categoria dupla / R$ 95,00 (noventa e cinco reais) para o atleta de categoria individual.
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5. Premiação
5. 1 Forma de premiação: a premiação será dada aos atletas classificados em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º
lugares de cada uma das categorias e faixas etárias acima definidas. Todos os participantes que
completarem a prova receberão medalha de participação.
5. 2 Local de premiação: a entrega das premiações aos atletas classificados será realizada na
data e local do evento, após a chegada de todos os participantes, em cerimônia de premiação.
Caso o atleta premiado não esteja mais presente no local do evento, poderá retirar sua
premiação em até 10 (dez) dias, mediante contato com a comissão organizadora.
6. Disposições gerais
6. 1 No local, serão oferecidos estacionamento, guarda-volumes, chuveiros, café da manhã e
almoço aos atletas. A prova contará com trajeto sinalizado, pontos de hidratação e equipe para
orientação.
6.2 Para participar da prova, será indispensável o uso de vestimentas adequadas (calção ou
caça e camiseta), não sendo permitido participar da prova, nem subir ao pódio, sem
vestimentas. Também é indispensável o uso de calçado adequado para realizar os trajetos
(sapatilha ou tênis), não sendo permitido o uso de calçados abertos (chinelo, sandália) para
percorrer os trajetos. É imprescindível o uso de capacete para os ciclistas; caso não esteja
utilizando referido equipamento de segurança, o ciclista não poderá realizar a largada.
6.3 O atleta deverá se responsabilizar pela correta fixação do número e do chip que utilizará
para a competição, podendo ser desclassificado caso não o faça da maneira correta. O número
recebido deverá ser afixado na parte frontal da camiseta e não poderá ser removido até que
seja ultrapassada a linha de chegada. O atleta é responsável pelo seu próprio chip, deixando,
assim, a Organização totalmente isenta de qualquer problema que venha a ocorrer, como no
caso de perdas ou danos que venham interferir na não leitura pelo sistema de chip e no seu
resultado de prova.
6.4 Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida por atleta, como ultrapassar outro
atleta ou forçar passagem dentro do funil de chegada, será passível de desclassificação.
6.5 Caso o atleta não esteja no local no momento da premiação, ela poderá ser recebida por
representante ou então ser retirada com os integrantes da organização do evento em até 10
(dez) dias. Caso haja custos de envio, deverão ser pagos antecipadamente pelo interessado à
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organização.
6.6 O evento acontecerá com quaisquer condições climáticas, podendo ser cancelado caso
alguma condição venha a pôr em risco a integridade física dos participantes.
6.7 Ao proceder à inscrição, o participante declara-se conhecedor do Regulamento, como
também declara estar em perfeitas condições de saúde, isentando a Organização de qualquer
responsabilidade.
6.8 Ao se inscrever no evento o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo
possibilidade de transferência desta inscrição para outro atleta, reembolso ou crédito para
corridas futuras.
6.9 Não será permitido trocar de categoria/modalidade após a efetivação da inscrição.
6.10 O acompanhamento dos (as) atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., com
bicicleta e outros meios (pacing), resultarão na desclassificação do participante. O “pacing”
somente será permitido se o acompanhante estiver devidamente inscrito na prova;
6.11 A Organização poderá a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, elevar os
valores ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disp onibilidade técnica
e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.
6.12 Em relação aos itens que integrarão o "kit atleta", a Organização poderá a qualquer
momento, modificar cores, especificações técnicas, logotipo, acabamento e itens do kit, em
função de necessidades, disponibilidade técnica, adequação ao visual e a novos
patrocinadores, e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.
6.13 Não serão entregues kits após o período de entrega de kits determinado pela
Organização. Os kits não retirados não serão enviados aos corredores, sob nenhum motivo ou
circunstância.
6.14 Todos os participantes do evento, atletas, staffs, apoio, organizadores e publico em geral,
cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para o evento 2º Duathlon Xaxim,
patrocinadores, apoiadores e a organização do evento.
6.15 Ao se inscrever na competição, o atleta declara-se apto, física e psicologicamente, a
participar da prova.
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6.16 Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela comissão organizadora.
6.17 – A participação na o evento 2º Duathlon Xaxim implica a aceitação total e irrestrita de
todos os itens constante deste regulamento.

Atenciosamente,
Comissão Organizadora: Cristiano Sostisso; Juliana Cardoso; Laura Lunardi; Marcelo Tadeu
Mendes; Marcos Antônio Policeno; Mariser Stefanon Pozza; Marlom Seemund; Patric Dall
Asen; Ricardo Sassanovicz; Rogério Cortes Garcia.
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