
Introdução 

O 1ª Desafio Epopeia dos Dourados, acontecerá no dia 24 de novembro 
(domingo) de 2019, realizada pela Prefeitura de Antônio João e organizada pela 
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Os atletas profissionais e amadores, 
masculino e feminino, disputarão as categorias ELITE, SPORT e TURISMO, 
testando seus limites com o visual deslumbrante no alto da Serra de Maracaju 
localizado no município de Antônio João/MS. 


Artigo 1.º (Âmbito)  
1. O presente regulamento rege a prova do 1ª Desafio Epopeia dos Dourados, 
organizada sob a égide da Secretaria de Esportes de Antônio João. 


Artigo 2.º (Objetivos) 
1. Difundir, incentivar, promover e aprimorar a modalidade de Ciclismo, 
fomentando o esporte no município de Antônio João e região, valorizando a 
descoberta de novos talentos e apresentando a cidade de Antônio João como 
anfitriã de grandes eventos esportivos com o intuito de valorizar a modalidade de 
Mountain Bike e a consciência de preservação da natureza.


Artigo 3.º (Definição) 

1. A prova é aberta a todos os participantes com filiação em suas respectivas 
federações e/ou de todos que manifestarem interesse em participar mediante a 
realização e pagamento da inscrição nos prazos pré-estabelecidos, respeitando as 
faixas etárias estabelecidas para cada categoria.


Artigo 4.º (Organização)  
1. O percurso da prova será controlado pelos integrantes da Organização, com 

auxílio do grupo Dismonta Biker's Antônio João - MS, 10ºRC Mec de Cavalaria 
Mecanizada e Polícia Rodoviária Estadual. 


2. Serão disponibilizadas 02 (dois) veículos de apoio e uma ambulância com 
profissionais de enfermagem para os atendimentos de primeiros socorros. 


3. Na prova será permitido o abastecimento (sólidos e líquidos) aos atletas, 
desde que, não ocorra nenhuma interferência. 


4. A largada simbólica e a largada oficial acontecerão na cidade de Antônio João, 
no pórtico de entrada pela MS-384, às 8h.


5. A chegada acontece no mesmo local. 
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6. O prazo para as inscrições realizadas pelo site: www.ticketagora.com.br/e/
desafio-epopeia-dos-dourados termina impreterivelmente às vinte e quatro 
horas do dia 20 de novembro de 2019. 


7. Preocupado com a conservação ambiental, a organização solicita aos atletas 
que evitem jogar e/ou descartar quaisquer tipos de plásticos, embalagens ou 
outros materiais que possam causar danos ao meio ambiente.


Artigo 5.º (Numeração dos atletas)  
1. Os números dos atletas serão entregues juntamente com o Kit.

2. A numeração será referente a cada categoria e deverá ser fixado no capacete 

(adesivo) e nas costas (numeração em lona). 


Artigo 6.º (Categorias)  
1. A prova contará com as seguintes categorias:


PRÓ ELITE MASCULINO
PRÓ ELITE SUB 30 MASCULINO
PRÓ ELITE SUB 40 MASCULINO
PRÓ ELITE SUB 50 MASCULINO
PRÓ ELITE SÊNIOR MASCULINO

PRÓ ELITE FEMININO
PRÓ ELITE SUB 40 FEMININO
PRÓ ELITE SÊNIOR FEMININO

SPORT MASCULINO 
SPORT SUB 30 MASCULINO
SPORT SUB 40 MASCULINO
SPORT SUB 50 MASCULINO
SPORT SÊNIOR MASCULINO

SPORT FEMININO
SPORT SUB 40 FEMININO 
SPORT SÊNIOR FEMININO 

TURISMO MASCULINO 
TURISMO FEMININO
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2. O percurso de prova de cada modalidade será: Elite 70km, Sport 40km e 
Turismo 20km.


3. Para a determinação das faixas etárias, é considerada a idade do ciclista/
participante em 31 Dezembro 2019.


Artigo 7.º (Inscrições)  
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.ticketagora.com.br/
e/desafio-epopeia-dos-dourados.


1. LOTE DE LANÇAMENTO - ATÉ 20/09

	 PRÓ ELITE - R$ 96,00 + taxa de administração 

	 SPORT - R$ 70,00 + taxa de administração 

	 TURISMO - R$ 50,00 + taxa de administração 


2. 1º LOTE - 21/10 a 5/11

	 PRÓ ELITE - R$ 106,00 + taxa de administração 

	 SPORT - R$ 76,00 + taxa de administração 

	 TURISMO - R$ 56,00 + taxa de administração 


3. 2º LOTE - 6/11 a 20/11

	 PRÓ ELITE - R$ 116,00 + taxa de administração 

	 SPORT - R$ 83,00 + taxa de administração 

	 TURISMO - 60,00 + taxa de administração 


4. As inscrições feitas pelo site deverão ser pagas obrigatoriamente até a data de 
vencimento do boleto para que o atleta seja confirmado na prova. A inscrição que 
não for paga na data do vencimento será automaticamente cancelada, sendo 
necessário realizar uma nova inscrição com valor referente ao lote em vigor.

5. A organização poderá encerrar as inscrições fora do prazo previsto caso o limite 
de inscrições seja atingido.

6. A inscrição é pessoal e não poderá ser transferida a terceiros e/ou devolvida em 
nenhuma hipótese. 


CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: Todos os atletas devem levar o documento 
original ou cópia autenticada na confirmação da inscrição. O atleta que não 
apresentar este documento não correrá.
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Artigo 8.º (Premiações)  
1. As premiações estabelecidas para o Desafio são: 


PRÓ ELITE MASCULINO
1º LUGAR – TROFÉU + R$ 1.300,00 
2º LUGAR – TROFÉU + R$ 1.000,00 
3º LUGAR – TROFÉU + R$ 800,00 
4º LUGAR – TROFÉU  
5º LUGAR – TROFÉU 

PRÓ ELITE FEMININO
1º LUGAR – TROFÉU + R$ 1.000,00 
2º LUGAR – TROFÉU + R$ 800,00 
3º LUGAR – TROFÉU + R$ 700,00 
4º LUGAR – TROFÉU  
5º LUGAR – TROFÉU 

SPORT MASCULINO
1º LUGAR – TROFÉU + R$ 800,00 
2º LUGAR – TROFÉU + R$ 700,00 
3º LUGAR – TROFÉU + R$ 600,00 
4º LUGAR – TROFÉU  
5º LUGAR – TROFÉU 

SPORT FEMININO
1º LUGAR – TROFÉU + R$ 700,00 
2º LUGAR – TROFÉU + R$ 600,00 
3º LUGAR – TROFÉU + R$ 500,00 
4º LUGAR – TROFÉU  
5º LUGAR – TROFÉU 

TURISMO MASCULINO
1º LUGAR – TROFÉU 
2º LUGAR – TROFÉU 
3º LUGAR – TROFÉU 
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4º LUGAR – TROFÉU  
5º LUGAR – TROFÉU 
 
TURISMO FEMININO
1º LUGAR – TROFÉU 
2º LUGAR – TROFÉU 
3º LUGAR – TROFÉU 
4º LUGAR – TROFÉU  
5º LUGAR – TROFÉU 

2. O atleta com direito a premiação deverá retirar as medalhas, troféus e demais 
artigos oferecidos pela organização durante a cerimônia de premiação. Caso 
contrário, perderá o direito aos prêmios. Prêmios de nenhuma espécie serão 
entregues posteriormente ao momento designado para tal.


Artigo 9.º (Kit atleta) 
1. O KIT atleta é composto por:

• Camiseta DRY LISO
• Placa/Chip de cronometragem retornável (uso obrigatório) 
• Sacochila
• Garrafinha
• 2 Barras de cereal 
• • Produto do Patrocinador/Apoiador (se houver)
• • Hidratação (Durante e Pós-prova) 
• Medalha de participação (Pós-prova)
• Tamanhos de Camiseta: PP | P | M | G | GG | XG | XGG 

2. A camisa é uma cortesia. O tamanho escolhido poderá ser alterado/entregue 
pela Organização de acordo com a disponibilidade em estoque. Não haverá troca 
do tamanho da camisa na entrega de kit.

3. Os kits deverão ser retirados nas datas, locais e prazos divulgados pela 
organização da prova, mediante apresentação de documento de identificação 
com foto, comprovante de inscrição e termo de responsabilidade. Ao receber o 
kit, o atleta deverá conferir o conteúdo. Não haverá entrega posterior, mesmo para 
os que desistirem de participar da competição, a qualquer tempo. 
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4. A retirada do kit será no dia 23/11/2019 (local a ser definido) e no dia 
24/11/2019 no local do evento , a partir das 5h ate às 7:30h. Não será entregue kit 
após o término da prova. Para a retirada do Kit será necessário um documento 
original com foto, o comprovante de pagamento e termo de responsabilidade 
preenchido e assinado. Para a retirada do kit por terceiros é necessário a entrega 
a AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA POR TERCEIRO, juntamente com o comprovante 
de pagamento. 


Artigo 10.º (Cronometragem) 
1. A Cronometragem será realizada por chip eletrônico de alta precisão, somente 

o registro do chip tem validade para a organização. Não serão aceitos, em 
hipótese alguma, resultados marcados em qualquer outro tipo de 
equipamento.


2. Os chips eletrônicos utilizados na cronometragem da prova deverão ser 
devolvidos imediatamente após o término da competição. Para este caso, 
cada atleta recebe um chip vinculado ao seu CPF e se responsabiliza pelo 
mesmo. 


3. Os atletas que não devolverem o chip estão sujeitos a receber multa e 
cobrança via boleto no valor de R$ 80,00. Casos de chips perdidos durante a 
prova ou não previstos neste regulamento serão analisados individualmente 
pela organização. O Chip deverá ser usado corretamente.


4. A equipe de cronometragem liberará o resultado algumas horas após passar o 
ultimo atleta de cada Modalidade.


5. Atitude antidesportiva e violação do percurso e do regulamento implica em 
desclassificação do Atleta.


Artigo 11.º (Direito de Imagem) 
Quando Inscrito no evento, o atleta está autorizando expressamente o uso de 
suas imagens, que venham a ser colhidas durante a realização desta prova, pela 
Organização do Evento, bem como por suas eventuais sucessoras, para fins 
publicitários e de divulgação, renunciando a qualquer remuneração ou 
indenização. Autorizando também em idênticas condições as ações de divulgação 
que venham ser realizadas pela Organização do Evento.


Artigo 12.º (Alimentação) 
1. A Organização disponibilizará água durante o evento nos posto de 
abastecimentos. Haverá um café da manha antes da Largada do Desafio. A 
alimentação fornecida pela Organização é somente para os ATLETAS inscritos no 
evento e para almoços avulsos comprados no ato da inscrição.
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Artigo 13.º (Condições gerais) 
1. Regulamento – Todo competidor é obrigado a ter conhecimento deste 

regulamento. Ao solicitar a inscrição, o competidor deve ler o documento. Os 
inscritos na competição estão automaticamente de acordo e aceitam todos os 
termos deste regulamento assim como todas as regras descritas e estipuladas


2. Hidratação – É de responsabilidade do atleta se manter hidratado 
adequadamente. A organização distribuirá hidratação nos percursos/provas de 
ciclismo e de corrida, conforme indicado no Manual do Atleta.


3. Percurso – O competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela 
organização, sob pena de punição ou desclassificação para quem burlar o 
percurso. O uso de atalhos é proibido. É de responsabilidade do atleta ter 
conhecimento e permanecer no percurso designado.


4. Ajuda – Não será permitido o uso de apoio externo de qualquer espécie. 
Entretanto, os competidores de uma mesma modalidade poderão dar ajuda 
uns aos outros, sendo limitados a água, comida e primeiros socorros.


5. Condutas – O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e 
agressão verbal ou de qualquer espécie são casos de advertência/banimento 
do atleta em questão. Esta regra vale em todas as modalidades, seja com 
outros atletas, staffs, equipe médica ou membros da organização. 


6. Protestos – Os protestos de qualquer natureza devem ser submetidos em até 
15 (quinze) minutos após a divulgação dos resultados, que é feita pela 
organização em um painel designado especificamente para este fim. Os 
protestos devem ser submetidos por escrito e assinados pelo acusador. 
Acusações formais contra outros atletas também devem ser feitas por escrito 
e descrever o caso com precisão. Todos os protestos serão investigados. 


7. Penalidades – Serão determinadas pela severidade da infração. A penalidade 
mínima será sempre de dois minutos. A penalidade máxima será 
desqualificação dos resultados do evento e/ou perda de premiação em 
dinheiro (quando houver) e/ou pontuação de ranking (quando houver). 


8. Tempo Limite – O tempo limite final é de 4h30 após a largada. Após o tempo 
limite, o atleta que optar por permanecer na prova será responsável pela sua 
segurança, isentando a organização de qualquer dano causado nesse período. 
O atleta não terá direito a medalhas após ultrapassar o tempo limite.


9.  (*) Idade mínima – A idade mínima para a participação da prova é de 18 anos.

10. Riscos – O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e 

suas consequências decorrentes da sua participação na prova, sejam eles 
danos morais, físicos, materiais ou de qualquer natureza. Fica a organização, 
bem como quaisquer dos patrocinadores e apoiadores envolvidos, isentos da 
responsabilidade. 


11. Ultrapassagem – O atleta mais lento é obrigado a facilitar a ultrapassagem do 
atleta mais rápido ao receber a solicitação do mesmo. Porém, se durante a 
corrida dois atletas estão disputando posição, o atleta que ocupa a posição da 
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frente não tem a obrigação de abrir caminho. Vale ressaltar, entretanto, que 
este atleta não pode interferir completamente ou impedir o progresso do outro 
atleta.


12. Capacete – Uso obrigatório do capacete em todo o percurso. 

13. Tipo de bicicleta – É obrigatório o uso de bicicleta do tipo Mountain Bike. Não 

é permitido o uso de bicicleta do tipo speed, gravel (speed com pneu de trilha), 
com propulsão elétrica, propulsão assistida, com propulsão a dínamo ou 
qualquer equipamento similar a motor. 


14. Largada – Os atletas deverão estar no local da largada com meia hora de 
antecedência, devidamente equipados e aptos a participar da prova.


Artigo 14.º (Resultados da Prova) 
1. Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados de cada categoria, 

os mesmos serão anunciados e apresentados, para avaliação dos atletas 
interessados. 


2. Recursos e observações só serão aceitos até 15 minutos da divulgação dos 
resultados, desde que devidamente protocolados na Secretaria de Prova. 
Passado este prazo, o mesmo será homologado pela Organização e divulgado 
como oficial.


Artigo 15.º (Disposições Gerais) 
1. A prova se desenrola por ruas, estradas e trilhas abertas ao trânsito normal de 

veículos. Esteja atento, trafegue sempre em sua mão de direção respeitando 
as leis de trânsito. Muita atenção nos cruzamentos, nas curvas e nas 
indicações do percurso.


2. A prova acontecerá em qualquer condição climática, desde que não coloque 
em risco a integridade física dos atletas e participantes e poderá ser cancelada 
pela organização a qualquer momento, caso isso aconteça.


3.  Poderá se inscrever qualquer pessoa com 18 anos completos, de qualquer 
nacionalidade e que cumpra as regras desse regulamento.


4. Em caso do não comparecimento do Atleta ou desistência antes/durante o 
EVENTO não haverá reembolso em hipótese alguma do valor da inscrição.


5. A ORGANIZAÇÃO poderá a seu critério ou conforme as necessidades do 
EVENTO e visando a segurança do Atleta, incluir ou alterar este 
REGULAMENTO, total ou parcialmente sem prévio aviso. 


Antônio João 1 de outubro de 2019.
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