
Regulamento 4 edição da maratona de Capivari de Mtb.  

 

1-evento destinado ao entretenimento e lazer para a prática esportiva do Mtb. 

2 podem participar do evento as bicicletas de aro 26,27.5 E aro 29 

 

3  é obrigatório uso de itens de segurança: 

Capacete 

Luvas 

Óculos.  

 

4  terminantemente proibido jogar lixo no percurso. 

Principalmente descarte de embalagens de gel e barras de suplemento. 

 

5  respeite o staff. 

Ele está ali para sua segurança e apoio. 

 

6  trata-se de evento ao ar livre.. 

Sujeito às intempéries do clima.. 

 

7  inscrições pagas. 

Não serão devolvidas em caso de desistência do participante. 

 

8 alterações em inscrições devem ser solicitadas com 5 dias de antecedência.  

 

9  percurso profissional com 45 km 

Aproximadamente.  

10 percurso amador com 40km aproximadamente.  

11 ao completar minha inscrição.. 

 

Declaro para todos os fins estar ciente que o MTB é um esporte de risco e isento o 

ORGANIZAFOR de qualquer acidente que Eu possa sofrer. 

 

12 p evento está coberto por seguro de vida,morte é invalidez. 

E despesa hospitalar. 

 

13  premiação profissional masculino.  

Será somente por categorias. 

A saber.. 

Sub 23   (18 A 23 anos) 

Sub 30(24 a 30 anos) 

Sub 35  31 A 35 anos 

Sub 40  36 A 40 anos 

Sub 45    41 A 45 anos. 

Sub 50 46 A 50  anos. 

Over 50  51 anos e acima. 

Prêmio exatamente igual para estas categorias profissionais.  

1 lugar troféu +150.00reais 

2 lugar  troféu +100.00 reais 

3 lugar  troféu  

4 lugar  troféu  



5 lugar  troféu  

Este prêmio em dinheiro será pago SE É SOMENTE SE ATINGIR OU 

ULTRAPASSAR O NÚMERO DE 10 INSCRITOS Em cada CATEGORIA descrita 

neste item. 

 

14  premiação profissional feminina. 

Categoria profissional ELITE. 

 

Idade a partir de 18 anos. 

Com data base 27de outubro.  

Prêmio para profissionais será pago SE É SOMENTE SE ATINGIR OU 

ULTRAPASSAR O NÚMERO DE 10 (dez) 

INSCRITOS NA CATEGORIA descrita neste item. 

 

Prêmio  

1  lugar  troféu +150.00 

2 lugar troféu +100.00 

3 lugar troféu  

4 lugar troféu  

5 lugar troféu.  

 

15   categorias sport masculino  

 

Sub 15  14 A 15 anos 

Sub 17  16 A 17 anos  

Sub  23   18 A 23 anos  

Sub 30    24 A 30 anos 

Sub   35   31 A 35 anos 

Sub 40     36  A 40 anos  

Sub 45  41 A 45  anos 

Sub  50 46 A 50 anos  

Sub  55  51 A 55 anos 

Sub  60 56 A 60 anos 

Over 60  61 e acima 

Dupla mista idade livre  

Valor de inscrição em dobro. 

Categoria FATBOY 95KG E ACIMA  

Categoria PNE. 

 

Descontos em valor de tx de inscrição  

Conforme lei regulamentar sobre o assunto.  

 

Premiação sport masculino  

1 lugar troféu  

2 lugar troféu  

3 lugar troféu  

4 lugar troféu  

5 lugar troféu.  

 

16 todos os participantes receberão medalha de participação  



17  categorias feminina. 

Idênticas a masculina. 

 

Premiação sport feminina. 

1 lugar troféu  

2 lugar troféu  

3 lugar troféu.  

Classificação diferente.da masculina 

Somente de  1a3 por categoria.  

 

18  categorias sub 15 e sub 17. 

Seus integrantes obrigatoriamente devem apresentar AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO 

DE PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS  

AUTORIZANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. 

19  ALTERAÇÕES na data do evento serão avisadas com devido prazo aos inscritos. 

 

20   a ORGANIZAÇÃO  do evento reserva todos os direitos de imagem gerada durante 

a participação no evento para si. 

Não cabendo a nenhum inscrito na prova qualquer contestação a respeito. 

 

21  participantes da categoria profissional  

Masculino e Feminino  

Não podem recusar atender a JORNALISTAS.  antes.e após o evento. 

 

22.  Declaro estar ciente de todos os riscos a minha saúde e que desejo participar deste 

evento esportivo e de fim recreativo. 

 
 


