
REGULAMENTO 

 

DECLARAÇÃO: 

 

O EXTREME BIKE EXPERIENCE 2021 é regido por este Regulamento. Ao se 
inscrever nesta competição, cada participante declara que:   

  

a) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele, com especial 
atenção ao direito de imagem dos participantes.    

b) Participa do Extreme Bike Experience 2021 por livre e espontânea 
vontade; em seu nome e de seus sucessores, isenta os Organizadores, 
Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento de toda e 
qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, 
furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua participação nesta 
prova, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização.    

c) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a 
participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado 
adequadamente para esta prova; até a data de sua inscrição, não foi 
impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; 
não usa drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas.    

d) Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, 
traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas 
necessárias, ou provenientes da sua participação neste evento, antes, 
durante ou depois do mesmo.    

e) Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares 
abertas ao trânsito normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que 
ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de 
danos pessoais ou materiais causados por sua participação neste evento.    

f) Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento 
(bicicleta, acessórios, capacete, luvas, óculos, ciclo computadores e 
ferramentas) durante toda a prova.    

g) Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer 
momento, rejeitar a inscrição de um atleta; que as INSCRIÇÕES SÃO 
TRANSFERÍVEIS de titularidade, até 30 dias antes da prova, e só serão 
efetivadas pela plataforma de inscrição.  

h) No caso de cancelamento dentro do prazo regulamentar, o inscrito será 
reembolsado dez dias após o evento, tendo o valor de 30% (trinta por 

cento) retido em caráter de despesas operacionais.    
i) Está ciente das penalizações se descartar embalagens ou lixo ao longo 

do roteiro; caso a organização forneça água mineral em copo, o mesmo 
será entregue já aberto, e seu uso exclusivo para beber (proibido usar 
esta água para outro fim).    

j) Em caso de emergência, autoriza qualquer profissional médico qualificado 
a administrar o tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a 
administração de sangue e derivados sanguíneos. 

 



k) Está ciente que a Medalha Finisher é um prêmio especial para aqueles 
que, comprovadamente, completarem seus respectivos roteiros dos 2 
dias de competição, para os percursos COMPLETO e REDUZIDO e de 
01 dia na CATEGORIA TURISMO, dentro dos períodos de tempo 
estipulados pela Organização; não é brinde e nem souvenir de 
participação.    

l) Está ciente que, além deste Regulamento Particular, sua participação 
está sujeita às normas impostas pela Federação Capixaba de Ciclismo 
(disponíveis em seus respectivos websites). 

 

A PROVA:  

O EXTREME BIKE ESPERIENCE é uma maratona mountain bike, a ser 
realizada em dois dias, a ser realizada nos dias 2, 3 e 4 de abril, em Venda 
Nova do Imigrante, Espírito Santo. 

 

O LOCAL da prova: A confirmar 

 

Local para entrega dos kits: Serão informados no site e nas redes sociais do 
evento até 15 (quinze) dias antes da prova. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

Dia 02 de abril -  sexta-feira 

14h - Início da entrega dos Kits dos atletas até às 22h30. 

 

Dia 03 de abril -  sábado 

06h - Entrega de kits até às 7h30 

7h00 -  Abertura oficial do evento – participação de autoridades, patrocinadores 
e direção da prova. 

7h45min -  Informações finais sobre a prova  

8h - Largada dos atletas do percurso completo 

8h30min – Largada dos atletas do percurso reduzido 

 

Dia 04 de abril – domingo  

6h00 às 8h – Retirada do Kit Categoria Turismo 

8h – Largada atletas do percurso completo e reduzido. 

8h30min – Largada dos atletas do percurso turismo. 



15h - Início da premiação  

18h – Encerramento oficial do evento 

 

PERCURSOS:  

COMPLETO (A) - Sábado: 90 km e domingo 45km 

REDUZIDO (B) – Sábado: 60 km e domingo 45 km 

TURISMO (C) – Domingo: 45 km 

 

OBSERVAÇÃO:  

No domingo, todos os atletas irão percorrer o mesmo percurso, sendo que, os 
atletas do percurso completo irão se posicionar primeiro, seguindo dos atletas 
do circuito e em seguida os atletas da categoria turismo.  

PROPRIEDADES PRIVADAS:  

O Extreme Bike Experience é uma prova que passa por propriedade privadas. 
Atletas não identificados com PLACA e PULSEIRA não terão acesso as essas 
áreas.  

 

CATEGORIAS:  

A referência usada para cálculo é a idade do atleta no dia da inscrição. 

PERCURSO COMPLETO – A -  90 KM E 45 KM 

PERCURSO PRÓ INDIVIDUAL – 90 
KM (Sábado) + 45 km (domingo)  

Masculino e Feminino 19 anos acima 

Cadete  De 19 a 22 anos – nascidos de 1998 – 2001 

Sub 30  De 23 a 29 anos – nascidos de 1991 a 1997 

Máster A1  De 30 a 34 anos – nascidos de 1986 a 1990 

Máster A2  De 35 a 39 anos – nascidos de 1981 a 1985 

Máster BI  De 40 a 44 anos – nascidos de 1976 a 1980 

Máster B2 De 45 a 49 anos – nascidos de 1971 a 1975 

Máster C1  De 50 a 54 anos – nascidos de 1966 a 1970 

Master C2+ De 55 a 59 anos – nascidos antes de 1965 

Master feminino 30 anos – nascidos em 1990 

D1 – Dupla masculina  Soma das idades menor ou igual a 64 

D2 – Dupla masculina  Soma das idades entre 65 e 71 

D3 -  Dupla masculina  Soma das idades entre 72 e 79 

D4 – Dupla masculina  Soma das idades maior ou igual a 80 

D1 – Dupla feminina Soma das idades menor ou igual a 64 

D2 – Dupla feminina  Soma das idades entre 65 e 71 

D3 -  Dupla feminina  Soma das idades entre 72 e 79 

D4 – Dupla feminina   Soma das idades maior ou igual a 80 

DM1 – Dupla mista  Soma das idades menor ou igual a 64 



DM2 – Dupla mista  Soma das idades entre 65 e 77 anos  

DM3 -  Dupla mista  Soma das idades maior ou igual a 78 
 

PERCURSO REDUZIDO – B -  60 KM E 45 KM 

Cadete  De 19 a 22 anos – nascidos de 1998 – 2001 

Sub 30  De 23 a 29 anos – nascidos de 1991 a 1997 

Máster A1  De 30 a 34 anos – nascidos de 1986 a 1990 

Máster A2  De 35 a 39 anos – nascidos de 1981 a 1985 

Máster BI  De 40 a 44 anos – nascidos de 1976 a 1980 

Máster B2 De 45 a 49 anos – nascidos de 1971 a 1975 

Máster C1  De 50 a 54 anos – nascidos de 1966 a 1970 

Master C2 De 55 a 59 anos – nascidos de 1961 1 1965 

Máster feminino  30 anos - Nascidos antes de 1990 

Veteranos  60 anos acima – nascido até 1960 

D1 – Dupla masculina  Soma das idades menor ou igual a 64 

D2 – Dupla masculina  Soma das idades entre 65 e 71 

D3 -  Dupla masculina  Soma das idades entre 72 e 79 

D4 – Dupla masculina  Soma das idades maior ou igual a 80 

D1 – Dupla feminina Soma das idades menor ou igual a 64 

D2 – Dupla feminina  Soma das idades entre 65 e 71 

D3 -  Dupla feminina  Soma das idades entre 72 e 79 

D4 – Dupla feminina   Soma das idades maior ou igual a 80 

DM1 – Dupla mista  Soma das idades menor ou igual a 64 

DM2 – Dupla mista  Soma das idades entre 65 e 77 anos  

DM3 -  Dupla mista  Soma das idades maior ou igual a 78 

Tanque  Acima de 95 kg  

SP Atleta portadores de deficiência 
 

CATEGORIA TURIMSO – C -  45 KM 

Categoria Turismo  Idade livre acima de 16 anos   

 

KIT ATLETA:  

KIT BÁSICO - O kit básico é composto por placa, chip e pulseira de identificação. 

KIT INTERMEDIÁRIO - O kit atleta é composto por camisa ciclista, chip, 

presilhas, placa e pulseira de identificação.  

KIT EXTREME – O kit Extreme é composto por bolsa de viagem, camisa ciclista, 
camisa casual em algodão, boné, squeeser, meia, bandana, placa, chip e 
pulseira de identificação. 

A organização do evento disponibilizará etiquetas para que os atletas descrevam 
cuidados especiais com a saúde como alergia, telefones de emergência outra 
informação importante em caso de urgências médicas. 

 

 



RETIRADA:  

Para a retirada do KIT ATLETA o atleta se compromete a doar 2 kg de alimento 
não perecível que será doado ao Hospital Padre Máximo de Venda Nova do 
Imigrante. 

O atleta deverá apresentar documentos com foto (RG ou CNH). 

Em caso de retirada para terceiros, deverá ser apresentado uma declaração do 
atleta e cópia autenticada do RG ou CNH, mais os 2 kg de alimento não 
perecível. 

Não haverá entrega de kits após o início da competição. 

A camisa inclusa no Kit é uma cortesia da organização e a troca de tamanhos só 
será permitida se houver disponibilidade em estoque.  

 

INSCRIÇÃO:  

As inscrições dos atletas serão feitas através do site www.extremebrasil.com.br.  

O valor poderá ser pago em até 10 vezes através de cartão de credito ou à vista 
via boleto bancário.  

A organização do evento disponibilizará descontos especiais (20%) para 
inscrições em grupos acima de cinco atletas. Estas inscrições serão pagas via 
boleto bancário em até 5 (cinco) dias após a inscrição. 

As vagas são limitadas.  

A organização do evento se reserva no direito de recusar a qualquer momento a 
inscrição de um atleta. 

 

DOS VALORES: 

Kit Básico: 

1º lote:  

R$ 69,90 (Sessenta e nove reais e noventa centavos) ou 10x de R$ 6,99. 

2º lote:  

79,90 (Setenta e nove reais e noventa centavos) ou 10x de R$ 7,99. 

3º lote:  

89,90 (Oitenta e nove reais e noventa centavos) ou 10x de R$ 8,99. 

 

 

 

 

http://www.extremebrasil.com.br/


 

Kit intermediário: 

1º lote:  

R$ 100,00 (Cem reais) - ESGOTADO 

2º lote:  

R$ 160,00 (Cento e sessenta reais) ou 10x de R$ 16,00 

3º lote:  

R$ 180,00 (Cento e oitenta reais) ou 10x de R$ 18,00 

 

Kit Extreme: 

1º lote:  

R$ 299,90 (Duzentos e nove reais e noventa centavos) ou 10x de R$ 29,99. 

2º lote:  

R$ 319,90 (Trezentos e dezenove reais e noventa centavos) ou 10x de R$ 31,99. 

3º lote:  

R$ 339,90 (Trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos) ou 10x de R$ 
33,99. 

 

CANCELAMENTO E REEMBOLSO: 

Serão aceitos os pedidos de cancelamento de inscrições mediante a 
apresentação de laudos médicos.  

Serão aceitos os pedidos de cancelamento até 30 dias antes da prova. Os 
pedidos feitos após esta data não serão aceitos pela organização do evento. 

O valor será devolvido em até 10 dias úteis após o evento. 

O atleta pagará 30% de despesas operacional pelo cancelamento, recebendo 
desta forma, 70% do valor investido. 

 

PREMIAÇÃO: 

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão: Isenção na próxima 
prova realizada pela TCT PROMO SPORTS, Troféu, medalha finisher e Kit com 
brindes cedidos pelos patrocinadores 

 

Observação: a Categoria Turismo não terá troféu nem pódio, apenas a 
medalha finisher. 

 



 

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO 

A premiação em dinheiro será dada aos três primeiros atletas da categoria PRO 
– 90 KM e serão distribuídos da seguinte forma: 

 

Feminino: 

1º lugar: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) 

2º lugar: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) 

3º lugar: R$ 1.000,00 (Hum mil reais) 

 

Masculino: 

1º lugar: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) 

2º lugar: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) 

3º lugar: R$ 1.000,00 (Hum mil reais) 

 

MEDALHA FINISHER: 

A medalha finisher não é brinde, é um reconhecimento ao atleta por ter 
completado os dois dias de prova dentro do horário de corte. 

Os atletas que não completarem a prova no primeiro dia dento do prazo, ou por 
problemas mecânicos ou de saúde, poderão participar do domingo, mas não 
receberão a medalha finishers 

Os atletas que optarem em terminar a prova no CARRO DE APOIO, também 

não terão direito a medalha finisher. 

 

HORÁRIO DE CORTE:  

No sábado o horário de corte será às 17h e no domingo o horário de corte será 
às 16h. 

Os atletas que chegarem após os horários de corte estarão automaticamente 
desclassificados sem direito a medalha finisher. 

 

FILMAGENS DURANTE O EVENTO: 

Será autorizada a filmagem durante os percursos somente atletas que usarem 
acessórios que prendem as câmeras no guidão da bicicleta, capacete e colete 
no peitoral. 



Por questão de segurança de todos os participantes, os atletas flagrados com 
equipamentos de filmagens em movimento, serão desclassificados e retirados 
da competição pelos fiscais de prova. 

 

POSTOS DE CONTROLES – PC´s: 

Ao longo da prova serão instalados PC´S – Postos de Controles, onde os atletas 
terão suas pulseiras furadas. 

 

USO DE IMAGENS DOS PARTICIPANTES:  

Os atletas declaram cientes que a empresa ORGANIZADORA terá direito de 
usar as imagens captadas durante todo o evento em seu site, redes sociais, 
brindes e demais produtos da marca Extreme e peças publicitárias por tempo 
indeterminado sem a necessidade de autorização prévia. 

 

RESPONSABILIDADE DOS PARTICIPANTES: 

Acompanhar as informações enviadas para o e-mail cadastrado; 

Acessar periodicamente o site da organização para acompanhar possíveis 
alterações; 

Levar consigo toda comida, bebida e suplemento que for consumir durante os 
dois dias de prova; 

Ter um seguro de vida compatível com as necessidades dos seus dependentes 
e beneficiários; 

Ter seguro total de todo seu equipamento; 

Ter convênio médico. As equipes de resgate que atuam durante o evento serão 
responsáveis apenas elos primeiros socorros e remoção do atleta; 

Manter a placa e a pulseira claramente visíveis;  

Passar pelos PC´s -  Postos de Controle 

 

PENALIZAÇÃO E DECLASSIFICAÇÃO 

Sujar o meio ambiente: descartar embalagens, objetos e/ou lixo na natureza 
(caso a Organização forneça água em algum ponto do percurso, as embalagens 
deverão ser descartadas até, no máximo, 20 metros deste ponto).  

Os copos ou as garrafas de água serão entregues já abertos e o uso exclusivo 
para beber (é proibido usar esta água para outo fim). Todas as embalagens 
recolhidas serão doadas para fins sociais e de reciclagem.   - Largar em pelotão 
à frente ou em outro diferente daquele reservado para a sua categoria.     



 No caso da categoria de Duplas, os atletas poderão se ajudar usando apenas 
as mãos para puxar ou empurrar. O uso de qualquer artificio como corda ou 
câmara de ar entre outros, desclassifica a dupla.  

Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos 
numerais oficiais de prova.    

Pedalar sem capacete ou com a correia/presilha aberta durante a prova.   - 
Conduta antidesportiva.    

Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição.    

Substituição de biker (atleta).    

Ser acompanhado por terceiros no percurso (moto, bicicleta não inscritas e/ou 
outros).    

Receber manutenção de terceiros (inclusive de outros bikers) fora dos pontos 
oficiais de apoio.    

Atalhar/cortar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona.    

Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação).   

Não apresentar todos os comprovantes de passagem nos PCs de roteiro.    

Usar fones de ouvidos durante a prova. 

Biker cuja equipe de apoio sujar os locais de parada e concentração.  

Proibido o uso de e-bike (bicicleta elétrica) ou de efeitos similares 

 

FENOMENOS DA NATUREZA 

Em caso de chuva, a organização do evento se reserva no direito de alterar os 

percursos. 

As provas não serão canceladas por causa de mal tempo. 

 

ORIENTAÇÕES GOVERNAMENTAIS 

A ORGANIZAÇÃO DA PROVA se reserva no direito de alterar a data da prova 

de acordo com decisões dos governos federais, estaduais e municipais.  

 

 

 

 


