
EXTREME ROAD SERIES - 2021  

REGULAMENTO PARTICULAR 

 

DECLARAÇÃO: 

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

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

a) Participa do Extreme Road Series 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.    

b) 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.    

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

d) Está ciente que a prova se desenrola por vias particulares, onde as leis 
de cada condomínio devem ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer 
valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua 
participação neste evento.    

e) 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.    

f) Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer 
momento, rejeitar a inscrição de um atleta;  

g) Que as INSCRIÇÕES SÃO TRANSFERÍVEIS de titularidade, até 30 
(Trinta) dias antes da prova, e só serão efetivadas pela plataforma de 
inscrição.  

h) Em caso de desistência, o atleta poderá solicitar seu reembolso até 7 dias 
contados a partir da compra conforme Art. 49. do Código de Defesa do 
Consumidor (após este prazo não haverá possibilidade de cancelamento). 
A plataforma Ticket Agora devolverá o valor dentro do prazo de até 12 
meses seguindo as orientações vigentes na Lei 14.046 reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da 
Covid-19.   

i) Está ciente das penalizações se descartar embalagens ou lixo ao longo 
do percurso; 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).    

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601327/artigo-49-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601327/artigo-49-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-14046-24-agosto-2020-790563-norma-pl.html


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 as Medalhas Finisher são um prêmio especial para 
aqueles que, comprovadamente, completarem seus respectivos roteiros 
e que elas serão entregues por etapa.    

 

A PROVA:  

O EXTREME ROAD SERIES é um evento de ciclismo, realizado em três etapas 
nos munícipios de Vila Velha, Serra e Cariacica/Santa Leopoldina 

 

LOCAL E DATA:  

Prova 01: 

Data: 19 de setembro de 2021  

Local: Condomínio Reserva Amary  

Município: Guarapari, ES  

 

Prova 02: 

Data: 17 de outubro de 2021  

Local: Cariacica sede (Largada) Restaurante do Japonês (Chegada) 

Município: Cariacica, ES  

 

Prova 03 (Final): 

Data: 21 de novembro de 2021  

Local: Condomínio Alphaville Jacuhy 

Município: Serra, ES   

 

PERCURSOS 

O Extreme Road Series será composto por dois percursos, descritos abaixo: 

Percurso A - 15 voltas dentro dos circuitos citados, aproximadamente 80 km por 
etapa. 

Percurso B – 7 voltas dentro dos circuitos citados, aproximadamente 38,5 km 
por etapa 

 

 

 



PREMIAÇÕES 

O EXTREME ROAD SERIES terá premiações por prova. Subirão ao Pódio os 
05 (cinco) primeiros colocados por categoria, que receberão dos organizadores 
troféus por etapa.  

Será considerado o CAMPEÃO, o atleta que somar mais pontos nas três etapas. 

 

PONTUAÇÃO POR PROVA  

1º lugar: 25 pontos 

2º lugar: 20 pontos  

3º lugar: 15 pontos  

4º lugar: 10 pontos  

5º lugar: 05 pontos 

A entrega do troféu de campeão de cada categoria será feita na última etapa. 

 

EQUIPE CAMPEÃ 

Será considerada CAMPEÃ, a equipe que somar mais pontos, através da 
pontuação dos seus atletas, ao longo das três etapas. 

 

CATEGORIAS:  

A referência usada para cálculo da escolha da categoria é baseada na idade do 
atleta em 31/12/2021, ou seja, no seu ano de nascimento. 

 

FEMININO 

CATEGORIA ANO DE NASCIMENTO 

INFANTO JUVENIL ATÉ 16 ANOS – NASCIDOS ATÉ 2004 

JUNIOR 16 A 18 ANOS -  NASCIDOS DE 2005 ATÉ 1994 

SUB 23  19 A 23 ANOS  

SUB 30  24 A 29 ANOS  

MASTER A1 30 A 34 ANOS – NASCIDOS EM 1990 A 1986 

MASTER A2 35 A 39 ANOS - NASCIDOS EM 1985 A 1981 

MASTER B1 40 A 44 ANOS - NASCIDOS EM 1980 A 1976 

MASTER B2 45 A 49 ANOS - NASCIDOS EM 1975 A 1971 

MASTER C1 50 A 54 ANOS - NASCIDOS EM 1970 A 1966 

MASTER C2 55 A 59 ANOS - NASCIDOS EM 1965 A 1961 

MASTER D 60 ANOS ACIMA - NASCIDOS ANTES DE 1960 

OPEN – INICIANTES  NÃO OFICIAL - IDADE LIVRE – CIRCUITO REDUZIDO 

 

 

 



MASCULINO 

CATEGORIA ANO DE NASCIMENTO 

INFANTO JUVENIL ATÉ 16 ANOS – NASCIDOS ATÉ 2004 

JUNIOR 16 A 18 ANOS -  NASCIDOS DE 2005 ATÉ 1994 

SUB 23  19 A 23 ANOS  

SUB 30  24 A 29 ANOS  

MASTER A1 30 A 34 ANOS – NASCIDOS EM 1990 A 1986 

MASTER A2 35 A 39 ANOS - NASCIDOS EM 1985 A 1981 

MASTER B1 40 A 44 ANOS - NASCIDOS EM 1980 A 1976 

MASTER B2 45 A 49 ANOS - NASCIDOS EM 1975 A 1971 

MASTER C1 50 A 54 ANOS - NASCIDOS EM 1970 A 1966 

MASTER C2 55 A 59 ANOS - NASCIDOS EM 1965 A 1961 

MASTER D 60 ANOS ACIMA - NASCIDOS ANTES DE 1960 

OPEN – INICIANTES  NÃO OFICIAL - IDADE LIVRE – CIRCUITO REDUZIDO 

 

IDADE MINIMA: 

Atletas menores de 18 anos, só poderão participar da prova mediante 
autorização escrita pelos pais ou responsável legal que deverá conter nome do 
atleta, nome do responsável legal e cópia dos documentos dos mesmos.  

 

KIT ATLETA:  

KIT 01 – Sacochila, numeral e pulseira 

Kit 02 - Sacochila, camisa ciclista (Jersey), numeral e pulseira de identificação.  

 

RETIRADA DO KIT:  

O KIT ATLETA será retirado uma semana antes da primeira prova em Vitória e 
Vila Velha. Os locais da retirada serão divulgados via e-mail e redes sociais. 

Para a retirada do KIT ATLETA 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 é uma cortesia da organização e a troca 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 se reserva no direito de recusar a qualquer momento a 
inscrição de um atleta. 

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


 

DOS VALORES: 

Kit 01: 

R$ 129,90 (Cento e vinte nove reais e noventa centavos)  

Kit 02: 

R$ 259,90 (Duzentos e cinquenta e nove reia se noventa centavos) 

 

INSCRIÇÃO ÚNICA: O atleta pagará apenas uma inscrição para ter direito 
a correr as três provas. 

 

TENDAS: Equipes com 10 (Dez) integrantes ou mais, terão direito a uma 
tenda que será disponibilizada pela organização do evento. 

 

CANCELAMENTO E REEMBOLSO: 

Serão aceitos os pedidos de cancelamento de inscrições mediante a 
apresentação de laudos médicos 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 descontados os 30% 
de despesas administrativas.  

 

PREMIAÇÃO: 

Serão premiados os atletas masculinos e femininos, até 5º lugar por cada 
categoria. 

 

CERIMONIA PROTOCOLAR 

Para participar da cerimonia protocolar, o atleta deverá estar com o uniforme de 

ciclismo, ou seja, camisa com manga, bermuda e calçado fechado. Não será 

permitido levar ao pódio a bicicleta, crianças e nem exibir banners. 

 

Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberão: Isenção na próxima 
prova realizada pela TCT PROMO SPORTS, na modalidade CILISMO, troféu, 
medalha finisher e Kit com brindes cedidos pelos patrocinadores. 

 

MEDALHA FINISHER: 

A medalha finisher não é brinde, é um reconhecimento ao atleta por ter 
completado cada uma das etapas dentro do horário de corte. 

 



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 

 

RESPONSABILIDADE DOS PARTICIPANTES: 

Acompanhar as informações enviadas para o e-mail cadastrado; 

Acessar periodicamente o site da organização para acompanhar possíveis 
alterações do regulamento; 

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 o numeral e a pulseira claramente visíveis;  

 

PENALIZAÇÃO E DECLASSIFICAÇÃO 

Descartar embalagens, objetos e/ou lixo durante os percursos (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.     

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).    

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).   

Usar fones de ouvidos durante a prova. 

Uso de e-bike (bicicleta elétrica) ou de efeitos similares 

NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CALÇA, PERNITO, MEIAS LONGAS OU 
DE COMPRESSÃO, QUALQUER MATERIAL COMPRESSIVO SEJA NO 
JOELHO OU COTOVELOS, APARELHOS ELETRÔNICOS, CAMERA DE 



VÍDEO (EXCETO MÌDIAS CONVIDADOS), FONES DE OUVIDO, QUALQUER 
OBJETO QUE MODIFIQUE O EQUIPAMENTO OU O UNIFORME. 

Não será permitido o uso de camisas de futebol ou qualquer outro esporte que 

não seja a camisa de ciclismo, camisas e bermudas que contenham as cores da 

UCI (cores do arco Iris), uniformes de campeão brasileiro ou da seleção brasileira 

de ciclismo. 

 

FENOMENOS DA NATUREZA 

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

percursos, conforme orientação do Comissário da Prova. 

As provas não serão canceladas por causa de mal tempo. 

Os casos omissos serão julgados pelo Comissário da Prova. 

 

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.  

 

ARENA EXTREME 

Por se tratar de um evento em condomínios fechados, A ORGANIZAÇÃO DA 

PROVA se reserva no direito de limitar a área de transito dos acompanhantes 

dos atletas, de acordo com decisões dos condomínios.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


