
Regulamento AmaRider 2021 
 

Desafio XCM 

Apresentação 

O AmaRider Desafio XCM realizará em Amargosa nos dias 09 e 10 de outubro de 2021 na 

modalidade maratona ciclística e contará com três percursos: Light (26km), Sport (48km) e Pró 

(68km). 

A largada e a chegada serão na Praça do Bosque, localizada no município de Amargosa-BA, 

onde será instalada a estrutura para a realização do evento e a recepção dos atletas, equipes 

de apoio, demais convidados e público em geral. 

Inscrições 

Período das Inscrições: 17/08/2021 a 03/10/2021; 

O encerramento das inscrições poderá acontecer a qualquer momento se chegar ao limite de 

vagas estabelecidas pela organização do evento; 

As inscrições serão realizadas através do site oficial do evento amarider.com.br e/ou portal de 

eventos TICKET AGORA, também será disponibilizado opção de inscrição presencial na loja 

JMBIKE para os ciclistas de Amargosa; 

Serão disponibilizados 03 (três) lotes de inscrições, como segue: 1º Lote R$ 99,00 +taxas – 2º 

Lote R$ 120,00 + taxas – 3º Lote R$ 140,00 + taxas; 

O evento será limitado ao número máximo de 250 atletas participantes, tendo em vista a 

segurança e ao perfeito gerenciamento da prova; 

Os lotes de inscrições não tem data definida para terminar, podendo ser encerrados a 

qualquer momento quando esgotar o limite de vagas estabelecido para cada lote; 

Qualquer alteração nas inscrições, mudança de atleta, categoria e/ou percurso, só serão 

aceitas até o dia 30 de setembro 2021; 

Não haverá reembolso de valores da organização do evento aos atletas que desistirem de 

participar da prova; 

Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição. A responsabilidade pela 

veracidade das informações é exclusiva do atleta. 

 No ato da inscrição o atleta preencherá ficha online de inscrição composta por termo de 

inscrição e ficha de participação, sendo que, o termo de inscrição ficará com a organização e a 

ficha de 

participação será entregue ao atleta, carimbada e assinada por pessoa responsável. 

Terão direito a retirar o kit todos os atletas por ordem de chegada no local de entrega dos kits 

no dia 09 de outubro das 13:00 horas às 18:00h para todas as categorias 



A data da inscrição será considerada a partir da data da confirmação do pagamento pela 

plataforma comercial, e da emissão do ticket de inscrição e do comprovante de pagamento. 

 O ticket de inscrição é um documento único e, em caso de dúvida, deverá ser apresentado na 

secretaria de prova para a retirada do kit, juntamente com um documento oficial com foto. 

 A Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta, 

e poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos, adicionar oulimitar o 

número de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades 

técnicas/estruturais, sem prévio aviso. 

 *NÃO HAVERÃO INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA 

Categorias 

A prova contará com a divisão em categorias conforme discriminado a seguir, sendo que os 

atletas somente poderão se enquadrar em uma delas durante o evento. 

OBS: A idade a ser considerada é aquela que o atleta terá no dia da prova. 

Percurso light  

masculino (livre) 

feminino (livre) 

 

Percurso Sport  

Júnior até 19 anos  

Sport A - 20 a 29 anos  

sport B - 30 a 39 anos 

sport C - 40 a 49 anos 

 

Sport D - 50 + 

Elite feminino - idade livre 

Feminino sub 30 

Feminino 30 + 

Dupla mista 

Peso pesado - acima de 95 kg 

 

Percurso Pró 

Elite masculina 

Sub 30 



Master A1 - 30 a 34 

Master A2 35 a 39 

Master B1 40 a 44 

Master B2 45 a 49 

Master C 50 + 

 

Kit do Atleta 

 

01 SACOCHILA ESPORTIVA PERSONALIZADA DO EVENTO; 

01 MÁSCARA AMARIDER PERSONALIZADA; 

01 SQUEEZE PERSONALIZADO DO EVENTO; 

01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA A BIKE E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO; 

01 PULSEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO PÓS PROVA; 

01 SEGURO ATLETA; 

 

Programação 

 

Os Kits de participação do atleta e as Placas de Identificação serão entregues na secretaria da 

prova, no dia 09 de Outubro de 2021 (sábado), das 16:00 às 20:00hs, 

Os kits somente serão entregues mediante apresentação de documento oficial com foto do 

atleta. A retirada do kit por terceiros somente com documento 

oficial com foto do atleta e o ticket do evento recebido por e-mail impresso e assinado pelo 

atleta. 

O Congresso Técnico acontecerá no dia 09 de Outubro de 2021 (sábado), à partir das 19:00hs, 

nas estruturas armadas para a realização do evento, na Praça do Bosque. 

A concentração dos atletas será a partir das 07:00hs do dia 10 de Outubro de 2019 (domingo), 

com largada pontualmente às 08:30hs. 

A cerimônia de premiação e encerramento será realizada à partir das 14:00hs no domingo. 

 

Percursos 

 

A prova será realizada no formato XCM (maratona) e contará com três tipos de percurso: Light 

(25km), Sport (40Km) e PRO (61km), com largada e chegada na Praça do Bosque em Amargosa-

BA. 



 

O atleta deverá estar ciente de que a prova de desenrolará por vias públicas e particulares que 

estarão abertas ao trânsito normal de veículos e pedestres, devendo portanto, manter a 

atenção necessária ao tráfego e respeitar as regras de trânsito e circulação; 

Os percursos da prova serão marcados em seus pontos críticos com placas e setas, indicando, 

além das entradas corretas, os pontos de divisão e perigo. 

A organização manterá durante o tempo de realização da uma ambulância como a equipe 

oficial de socorro e urgência. 

Os atletas poderão contar com até 05(cinco) pontos de hidratação distribuídos ao longo do 

percurso completo. 

 

Classificação 

 

A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada e relacionada à sua categoria. 

Serão classificados de 1º a 5º lugar aqueles atletas que completarem a prova por ordem 

simples de chegada, sendo respeitada a ordem de chegada dos mesmos dentro de sua 

categoria e desde que não haja recurso movido contra ele ou, havendo recurso, este já tenha 

sido julgado e indeferido. 

 

A prova terá a arbitragem da Federação Baiana de Ciclismo. A classificação oficial será 

apresentada somente após a chegada de pelo menos 2/3 dos participantes da prova e  serem 

levados em consideração possíveis recursos movidos por atletas, observadores oficiais ou 

fiscais de prova. 

 

Qualquer classificação somente será validada caso o atleta não incorra em nenhuma das 

situações previstas como motivos de desclassificação. 

Desclassificação 

 

Serão considerados motivos para a desclassificação do atleta: 

Apresentar-se à competição sob efeito de álcool ou drogas ilegais; 

For flagrado pela fiscalização da prova consumindo qualquer espécie de droga, ainda que de 

uso permitido, estimulantes, anabolizantes ou quaisquer outras que possam colocar a sua 

segurança em risco, ou ainda, a de outros atletas, público ou organizadores, ou possa 

contribuir para a classificação desleal do usuário; 

 



Desrespeitar os componentes da equipe organizadora, pessoal de apoio, fiscais, 

colaboradores, público, equipe de socorro, outro(s) atleta(s), ou praticar qualquer ato 

antidesportivo; 

Não passar em todos os postos de controle; 

Receber ajuda externa; 

Pular grades ou cavaletes que delimitam a área para entrar na pista antes da largada da prova, 

ou não observar o trajeto demarcado no corredor de largada, não sendo permitido qualquer 

meio auxiliar para obter vantagem no momento da largada; 

Trafegar em caminhos que não sejam os demarcados pela organização; 

Não realizar de bicicleta a totalidade do percurso marcado pela organização; 

Não estar com a placa de identificação corretamente fixada na frente da bicicleta; 

Não usar os equipamentos de proteção e segurança obrigatórios durante todo o percurso da 

prova; 

Poluição do meio ambiente, incluindo o descarte de objetos e embalagens no percurso e 

adjacências; 

Informar dados incorretos na ficha de inscrição, em especial a data de nascimento. 

 

Premiação 

 

Todos os atletas que completarem a prova terão direito a receber uma Medalha de 

Participação; 

Serão premiados com troféus os 05 (cinco) primeiros colocados em cada categoria; 

Serão premiados com dinheiro os 03 (três) primeiros colocados das categorias Elite Masculina 

e Elite Feminino na seguinte composição: 1º Lugar R$ 300,00 – 2º Lugar R$ 200,00 – 3º Lugar 

R$ 100,00; 

Serão premiados com dinheiro os 1ºs colocados das categorias MASTER -  percurso PRO – com 

R$ 100,00; 

Todos os pódios receberão brindes diversos dos patrocinadores e organizadores da prova; 

 

Termo de Responsabilidade 

 

Declaro que participo deste evento de livre e espontânea vontade. Entendo que esta 

competição é um esporte de risco. Atesto que estou clinicamente em condições e 

devidamente treinado. Concordo em observar quaisquer decisões oficiais da corrida relativa à 

possibilidade de terminá-la com segurança. Assumo todos os riscos envolvidos em participar 

deste evento, inclusive os relacionados a quedas, contatos com outros participantes, efeitos 



do clima, incluindo calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego. Tendo em vista 

esta renúncia de direitos e conhecendo todos esses fatos citados, aceito essa inscrição, eu, por 

mim mesmo e por ninguém mais que se faça por me representar em meu favor, isento os 

organizadores, todos os patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou sucessores de 

todas as reclamações ou responsabilidades por qualquer fato que me coloque fora da 

participação do AmaRider 2021 - Desafio XCM - em Amargosa - BA. Autorizo, em caso de 

emergência, qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento necessário, médico e/ou 

cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados. Concedo permissão à organização 

para que utilize fotos, filmes, gravações, etc. para fins de divulgação do evento e da minha 

participação. Estou ciente de que além deste regulamento particular, devo respeitar também 

às normas impostas pela Confederação Brasileira de Ciclismo e Federação Baiana de Ciclismo. 

 

Disposições Finais 

 

Recurso somente serão aceitos por escrito, entregues na secretaria oficial da prova, durante o 

transcorrer do evento ou até 30 min após a chegada da parte recursal. Recursos contra os 

resultados da prova, em até 30 min após a sua publicação preliminar. 

Somente serão julgados os recursos por inscritos acompanhados de uma caução no valor de 

R$ 100,00 (Cem reais) a qual será devolvida caso o recurso seja julgado procedente. 

A organização do evento poderá alterar e/ou modificar quaisquer itens deste regulamento 

bem como incluir ou suprimir quaisquer normas que julgar necessárias. 

A comissão organizadora agradece e deseja uma ótima prova a todos os atletas. 

 

 

Amargosa-BA, 17 de Agosto de 2021 

Direção da Prova 


