
Regulamento Challenge Mountain Bike

O “Challenge Mountain Bike” será disputado no sistema maratona (mountain bike de longa distância). Os circuitos serão PRO, SPORT e AMADOR da qual irão largar
separadamente conforme programação da prova.

1. Obrigações da organização:

A Organização é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste regulamento e justificar as alterações quando cabíveis. Poderá o Organizador/Realizador 
suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo, alterações climáticas e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes;

2. Etapas:
O Challenger será realizada em 5 etapas, com pontos somatório e acumulativos, durante o ano de 2019.  As etapas serão divulgadas em redes sociais e site oficial, podendo
alterar data/local por necessidade de adaptação de calendário ou outra necessidade de bom funcionamento do evento.

3. Percurso:

3.1 Por qualquer motivo e a qualquer tempo, sem aviso prévio, a organização poderá: adiar a prova, alterar o percurso, modificar ou mesmo cancelar algum trecho. 
Devendo então transmitir aos competidores as alterações adotadas.

3.2 Em caso de cancelamento por motivos climáticos fica a organização isenta de ressarcimento de despesas e inscrições realizadas para a respectiva etapa;

4. Participação:

4.1 Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, filiados ou não, regularmente inscritos de acordo com o presente regulamento.   Os atletas menores de 18 anos só
poderão participar da prova com autorização por escrito do pai ou de um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de
identidade que será retido pela organização antecedendo a largada; Caso essa autorização não seja apresentada, fica a organização isenta de responsabilidade sobre a 
participação ou conseqüências.
4.2. A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros.
4.3. É de total responsabilidade do participante fornecer os dados corretos exigidos no formulário de inscrições, afim de ser garantido a cobertura de seguro oferecido pela
organização do evento.
Atletas estrangeiros

4.4 Para atletas estrangeiros, será exigido apresentação do Voucher de contratação do SEGURO VIAGEM com a inclusão de práticas de esportes radicais, caso contrário o 
atleta não será permitido largar na prova.



5. CATEGORIAS AMADOR

JUVENIL- MASCULINO  (Nascidos entre 2006 a 2005)
AMADOR - MASCULINO JUNIOR (Nascidos entre 2004 a 2001)
AMADOR - FEMININO JUNIOR (Nascidos entre 2006 a 2001)
AMADOR - FEMININO SUB- 30 (Nascidos entre 1990 a 2000)
AMADOR - FEMININO MASTER 1 (Nascidos entre 1989 a 1980) 
AMADOR - FEMININO MASTER 2 (Nascidos entre 1979 a 1970) 
AMADOR - FEMININO MASTER 3 (Nascidos 1969 e anos anteriores)
AMADOR - MASCULINO SUB-30 (Nascidos entre 1990 a 2000)
AMADOR - MASCULINO MASTER A1 (Nascidos entre 1985 a 1989)
AMADOR - MASCULINO MASTER A2 (Nascidos entre 1980 a 1984)
AMADOR - MASCULINO MASTER B1 (Nascidos entre 1975 a 1979)
AMADOR - MASCULINO MASTER B2 (Nascidos entre 1970 a 1974)
AMADOR - MASCULINO MASTER C1 (Nascidos entre 1965 a 1969)
AMADOR - MASCULINO MASTER C2 (Nascidos entre 1964 a 1960)
AMADOR - MASCULINO MASTER D (Nascidos em 1959 e anos anteriores)
Categoria PNE masculino e feminino – portador de necessidade especial – (Livre) 
NELORE – ATLETAS ACIMA DE 100KG

CATEGORIAS SPORT
SPORT - FEMININO MASTER 1 (Nascidos entre 1989 a 1980) 
SPORT - FEMININO MASTER 2 (Nascidos entre 1979 a 1970) 
SPORT - FEMININO MASTER 3 (Nascidos 1969 e anos anteriores)
SPORT - JUNIOR MASCULINO (Nascidos entre 2004 a 2001)
SPORT - MASCULINO SUB-30 (Nascidos entre 1990 a 2000)
SPORT - MASCULINO MASTER A1 (Nascidos entre 1985 a 1989)
SPORT - MASCULINO MASTER A2 (Nascidos entre 1980 a 1984)
SPORT - MASCULINO MASTER B1 (Nascidos entre 1975 a 1979)
SPORT - MASCULINO MASTER B2 (Nascidos entre 1970 a 1974)
SPORT - MASCULINO MASTER C1 (Nascidos entre 1965 a 1969)
SPORT - MASCULINO MASTER C2 (Nascidos entre 1960 a 1964)
SPORT - MASCULINO MASTER D (Nascidos em 1959 e anos anteriores) 
DUPLAS SPORT MASCULINO ( 2 PARTICIPANTES DO SEXO MASCULINO idade acima de 18 anos)
DUPLAS SPORT MISTO ( 1 PARTICIPANTES DO SEXO MASCULINO E 1 DO SEXO FEMININO)
DUPLAS SPORT FEMININO ( 2 PARTICIPANTES DO SEXO FEMININO acima de 18 anos)



CATEGORIAS PRO

PRO - MASCULINO SUB-30 (Nascidos entre 1990 a 2000)
PRO - MASCULINO MASTER A1 (Nascidos entre 1985 a 1989)
PRO - MASCULINO MASTER A2 (Nascidos entre 1980 a 1984)
PRO - MASCULINO MASTER B1 (Nascidos entre 1975 a 1979)
PRO - MASCULINO MASTER B2 (Nascidos entre 1970 a 1974)
PRO - MASCULINO MASTER C1 (Nascidos entre 1965 a 1969)
PRO - MASCULINO MASTER C2 (Nascidos entre 1960 a 1964)
DUPLAS PRO MASCULINO  ( 2 PARTICIPANTES DO SEXO MASCULINO ACIMA DE 18 ANOS)
DUPLAS GRAN MASTER PRO MASCULINO  ( 2 PARTICIPANTES DO SEXO MASCULINO - 40 ANOS ACIMA)
PRO - ELITE MASCULINO (Idade livre - critério técnico)
PRO - ELITE FEMININO (Idade livre - critério técnico)

6. EQUIPAMENTOS

6.1. Será permitido aos ciclistas utilizar apenas uma bicicleta para percorrer o trajeto, devendo ser do modelo Mountain Bike utilizando pneus com cravos 
próprios para estradas de terra, não sendo permitido uso de pneus slick (liso, sem cravos).
6.2. As bicicletas serão movidas exclusivamente pela força individual do atleta.
6.3. O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente (carregada, arrastada ou empurrada) pelo próprio atleta. Um
atleta separado de sua bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso da prova. Reserva-se a organização o direito de vetar qualquer equipamento 
ou acessório que julgue inadequado para a utilização no evento.
6.4. Todo equipamento que o atleta utilizará na prova poderá ser checado pela organização momentos antes da largada, e ter seu uso vetado caso seja 
considerado impróprio ou de risco para participação no evento.
6.5. Equipamento obrigatório são Capacete de ciclismo afivelado e luvas;
6.6 Não será permitida a utilização de bicicletas com clipe de guidão (triatlo ou contra relógio), nem bicicletas de ciclismo de estrada.
6.7. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos 
e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por 
ventura os atletas ou participantes venham a sofrer durante a participação neste evento;

5.1. Participantes de Duplas deverão cruzar a linha de chegada juntos, havendo disputa entre duplas é válido a terceira roda a cruzar a linha de chegada;
A distância permitida entre um participante para outra da mesma dupla é de 1 minuto. Durante o trajeto o permitido é de 2min. 
Gerando Desclassificação da dupla que não obedecer o tempo limite.



7. POSTURA DE PÓDIO

7.1 É proibido o uso de banner e equipamentos e bicicletas no ato de premiação, deverá o atleta estar com uniforme de seu apoio, equipe ou patrocinador 
quando houver;
7.2 O atleta que não subir ao pódio para receber a premiação correspondente ao resultado de prova, terá sua colocação anulada e pontos excluídos;
7.3 Deverá o atleta subir ao pódio devidamente apresentável, vetado se estiver sem camisa e/ou descalso;
7.4 Poderá o atleta ser representado por uma pessoa responsável, sendo a organização isenta pela entrega dos itens (prêmios) após a cerimônia de 
premiação;
7.5 Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal e sem descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação;
7.6. Subirão ao pódio os cinco primeiros classificados em cada categoria que receberão troféus/e ou medalhas de suas respectivas colocações.

8. Inscrições
8.1. As inscrições serão feitas pela Internet através do site  e  www.challengemtb.com.br www.sprinta.com.br
8.2. A inscrição no Challenge Mountain Bike é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. 
É proibido ceder o número a outra pessoa. O participante que ceder seu número para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que 
esta pessoa venha sofrer. É obrigatório o uso do número de identificação durante toda a realização da prova, sendo de imediato a sua desclassificação;
8.3. Valores serão anunciados no site e redes sociais conforme locais e datas.
8.5. Ao fazer a inscrição o atleta ficará sob a cobertura de um SEGURO DE VIDA com validade durante o período da prova.
8.6. Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o valor da inscrição em nenhuma hipótese mesmo aos participantes que 
desistirem de participar.
8.7 Não há nesse regulamento nenhuma outra forma de compensação por danos ou prejuízos a não ser por meio de cobertura de Seguro em caso de 
acidentes, morte e/ou invalidez, sendo todo o processo apresentado através de notas a SEGURADORA.

9. CRONOMETRAGEM
9.0. A organização irá disponibilizar um chip e número por atleta.
9.1. É expressamente proibido a troca de chip entre participante, bem como número fornecido pela organização, em caso de troca fica suspenso o atleta
 e cabível de punição e/ou multa;

10. RESULTADOS
10.1. Os resultados oficiais serão informados através do site oficial e redes sociais do evento;
10.2. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até trinta minutos após a divulgação dos resultados, 
mediante pagamento de taxa de R$ 200,00 e será analisada por uma comissão composta pela direção da prova e comissários. No caso de o atleta que 
fizer a reclamação estiver com a razão, o valor da taxa será devolvido.
10.3. Nenhum resultado de aplicativo ou qualquer outra forma será aceito como motivo de questionamento de resultados, sendo a cronometragem 
contratada a única válida como resultado oficial.



PONTUAÇÃO
A pontuação geral do Challenge Mountain Bike será de forma somatória, sendo campeão o atleta que obtiver o maior número de pontos. 
Caso complete a prova segue abaixo a sua pontuação. 
Não há nenhum outro tipo de bonificação de pontos.

 30 pontos - 1 colocação
 24 pontos - 2 colocação
 20 pontos - 3 colocação
 18 pontos - 4 colocação
 16 pontos - 5 colocação
 15 pontos - 6 colocação
 14 pontos - 7 colocação
 13 pontos - 8 colocação
 12 pontos - 9 colocação
 11 pontos - 10 colocação
 10 pontos -11 colocação
 9 pontos - 12 colocação
 8 pontos - 13 colocação
 7 pontos - 14 colocação
 6 pontos - 15 colocação
 5 pontos - 16 colocação
 4 pontos - 17 colocação
 3 pontos - 18 colocação
 2 pontos - 19 colocação
 1 ponto - 20 colocação
1 ponto a todos abaixo dessa colocação.

O critério de desempate será sempre o melhor último resultado.



12. ABASTECIMENTO E APOIO
12.1. Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação /abastecimento.
12.2. Não será permitido qualquer tipo de apoio e acompanhamento com veículo sem prévia autorização da organização, sendo cada atleta responsável 
em levar junto suas câmaras de reserva, bomba e kit de ferramentas para algum reparo.

13. SEGURANÇA
13.1. A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, ambulância para prestação de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário 
o atendimento médico de emergência, a remoção será efetuada para o hospital, da rede pública, mais próximo;
13.2. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação dos participantes; cabe ao atleta respeitar o 
trajeto, não sendo permitido tomar atalhos ou fazer uso de qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. O descumprimento desta 
regra causará a desclassificação do atleta;
13.3. É proibida qualquer manobra que coloque em risco a sua segurança e de outro atleta, principalmente nos metros finais da prova: exemplo empinar, 
ou cortar a frente de demais atletas;
13.4. A prova em caso de Maratona, será realizada com restrição ao trânsito de veículos, não sendo totalmente fechado, devendo o atleta manter a direita
da pista e obedecer ás leis de trânsito, ficar atento automóveis e aos outros atletas, ser cordial sempre que possível com seus oponentes, organização e 
público. Todos os regulamentos de transito regulares devem ser observados em todos os momentos durante a realização da prova.
13.5 O não cumprimento das regras acima eximirão a organização de quaisquer responsabilidades sobre acidentes e/ou danos causados ao patrimônio
público ou privado incluindo danos morais eventualmente causados ou reclamados pelos participantes ou a terceiros. Instruções de Agentes de Trânsito, 
Policiais Militares e Staffs devem ser rigorosamente respeitadas.
13.6. Recomendamos a todos os participantes da prova a realização de uma rigorosa e completa avaliação médica prévia a participação no evento;
13.7. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando 
por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros 
ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma;
13.8. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não
continuar ao longo da competição. Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer 
momento.

14. DIREITOS DE IMAGEM
Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, 
rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos ao
evento e/ou prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação.

15. A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na 
prova, a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo;
16. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão decididas pela Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

Joinville, 01/01/2019, revisado em 07/03/2019.


