REGULAMENTO
17 EDIÇÃO DESAFIO DA MANTIQUEIRA 2022

1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Data: 24 de abril de 2022
1.2 Local: Campos do Jordão-SP
Local arena: Centro de Eventos André Franco Montoro
Rua Eunice Solis Além, s/n - Abernéssia – Campos do Jordão / SP
Local largada: Rua Manoel Pereira Alves, em frente ao Centro de Eventos
1.3 Horários: 08:30h - PRÓ
09:30h - SPORT
Distâncias: 55km - PRÓ
35km - SPORT
Parágrafo único: O local e horários das largadas/chegada será publicado no site oficial e guia do atleta divulgado
antes da prova e estará sujeito às alterações por motivos de ordem externa.
O percurso será maratona de mountain bike, mesclado com trilhas e estradas de terra; com topografia variada. Os
dois percursos poderão sofrer alterações de quilometragem, neste caso, serão comunicadas através do site e na
concentração da largada. Estarão demarcados com cal, faixas, placas, setas e staffs. Motos batedoras
acompanharão o pelotão da largada até a primeira estrada de terra onde será dada a largada oficial em movimento.
Tempo de corte do percurso: A prova terá que ser completada até às 15h, independente do percurso escolhido. O
atleta que ultrapassar o horário de corte será eliminado da prova pela organização.

O Desafio da Mantiqueira é realizado pela Sagaz Esportes Ltda, inscrita no CNPJ 28.596.025-0001-19.

1.4 Sobre a entrega de Kit e numeral será informado no site do evento, local e horário.

IMPORTANTE: Somente será permitido a retirada dos numerais e kit do atleta com apresentação de documento
com foto.
A retirada por terceiros poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia legível do documento com foto do
interessado.
No numeral de prova é PROIBIDO CORTAR, FURAR, DOBRAR OU ADESIVAR O NUMERAL. QUALQUER
INTERVENÇÃO PODERÁ DANIFICAR O CHIP DE CRONOMETRAGEM QUE ESTÁ FIXADO INTERNAMENTE
NO NUMERAL. E A SUA DEVOLUÇÃO É OBRIGATÓRIA AO FINAL DA COMPETIÇÃO.

2. Participantes e Categorias

2.1 As categorias são individuais e em duplas (os dois andam junto todo o percurso) para as duas distâncias de
55km PRÓ e 35km SPORT.

2.2 A idade mínima para participação é de 15 anos (feitos no ano da prova) com autorização de um responsável.
Todos os atletas deverão inscrever-se nas categorias considerando a idade que completarão no ano de 2022.

2.3 As categorias estão divididas conforme tabela abaixo -

PRÓ 55 km
SOLO
Elite Masculina
Elite Feminina
Feminina Open
Sub-23
Expert
Master A1
Master A2
Master B1
Master B2
Master C1

Masculina
Feminina
Feminina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina

17 anos e acima
17 a 22 anos
23 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 anos e acima

Idade livre
Idade livre
Nascidas até o ano de 2002
Nascidos no ano de 1997 a 2002
Nascidos no ano de 1990 a 1996
Nascidos no ano de 1985 a 1989
Nascidos no ano de 1980 a 1984
Nascidos no ano de 1975 a 1979
Nascidos no ano de 1970 a 1974
Nascidos até o ano de 1969

DUPLA
Dupla Masculina
Dupla Mista

Masculina
Feminina e Masculina

Idade livre
Idade livre

SPORT 35 km
SOLO
Feminina Sub 30
Feminina Sub 40
Feminina Over 40
Sub-20
Sub-25
Sub-30
Sub-35
Sub-40
Sub-45
Sub-50
Sub-55
Over-55
PNE

Feminina
Feminina
Feminina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina

15 a 29 anos
30 a 39 anos
40 anos e acima
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 anos e acima
17 anos e acima

Feminina e Masculina

Idade livre

Nascidas no ano de 1990 a 2004
Nascidas no ano de 1980 a 1989
Nascidas até o ano de 1979
Nascidos no ano de 2000 a 2004
Nascidos no ano de 1995 a 1999
Nascidos no ano de 1990 a 1994
Nascidos no ano de 1985 a 1989
Nascidos no ano de 1980 a 1984
Nascidos no ano de 1975 a 1979
Nascidos no ano de 1970 a 1974
Nascidos no ano de 1965 a 1969
Nascidos até o ano de 1964
Nascidos até o ano de 2002

DUPLA
Dupla Mista

A categoria Dupla Masculina deverá ser formada por 02 ciclistas masculinos. E a Dupla Mista deverá ser formada
por 01 ciclista masculino e 01 feminino.

Nas categorias duplas, os participantes devem andar e terminar juntos todo o percurso; sob pena de
desclassificação do integrante que chegar com mais de 10m de distância de sua dupla. Também não será permitido
o uso de reboque entre os competidores destas categorias.
3. Inscrições

3. 1 As inscrições serão feitas de forma online e antecipadas até durarem as vagas de cada categoria, através do
site www.desafiodamantiqueira.com.br

3.2 Os valores são divididos por lote e com data de vencimento, ou até a ocupação de cada categoria, os valores
devem ser verificados através do site descrito no item 3.1

3.3 Será cobrada uma taxa de transação bancária (e que garante a segurança e conveniência da transação realizada
pelo usuário. E identificada no “carrinho” de compra, e somada no valor total. O consumidor terá ciência desta taxa,
antes de ser feito o pagamento.

3.4. Após o pagamento o atleta receberá um e-mail com a confirmação de pagamento. Na hipótese de não efetivação
da inscrição, seja pela falta de pagamento do boleto bancário, seja pela não autorização da compra pela operadora
do cartão de cartão, o atleta deverá realizar novo procedimento de inscrição, ocasião em que poderá ocorrer
variação no preço da nova inscrição.

3.5 A organização disponibilizará aos atletas que efetivarem o pagamento, camiseta, sacola, garrafinha e medalha
de participação (pós evento).
**As camisetas estarão disponíveis nos tamanhos P, M, G, GG e as baby-looks nos tamanhos P, M, G; sendo que
estes tamanhos serão limitados à disponibilidade no momento da retirada.
Importante: Os atletas que não comparecerem ao evento, perderão o direito de requerer seu kit atleta.

3.6 No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento o atleta concorda todos os termos do regulamento e
assume toda responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE,
que é parte integrante deste Regulamento.

3.7 As inscrições poderão encerrar a qualquer momento caso seja atingido o limite técnico definido pelo evento.

3.8 O valor pago pela inscrição não será devolvida, caso o(a) atleta(a) comunique a desistência da compra fora do
prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (7 dias após a compra).

3.9 No caso de adiamento ou cancelamento do evento devido a complicações de algum tipo de Pandemia, ou
calamidade decretada pelos órgãos governamentais impossibilitando a realização do mesmo, o valor da inscrição
não será devolvido (apenas se estiver dentro dos termos do item 4.8.1 deste regulamento).

Seguro atleta: Todos os atletas estarão cobertos pelo seguro, no entanto, para que o mesmo seja utilizado
corretamente, não esquecer de informar o CPF e Data de Nascimento na ficha de inscrição. Caso o participante não
possua o CPF, deverá informar o CPF do Pai ou da Mãe.

Alterações na ficha de inscrição: Mudança de categoria, alteração de participante, alteração de nome de equipes,
alteração no tamanho da camiseta; serão permitidas somente até o dia 08 de abril de 2022. Necessário enviar email para contato@sagazesportes.com.br

As inscrições são pessoais e intransferíveis. A inscrição efetivada para uma etapa não dá direito à transferência
para outra etapa, independente do ano de realização do evento.

4. Serviços de Assitências

4.1 Teremos pontos oficiais de apoio aos participantes na arena e durante o percurso, que serão divulgados
previamente pelo site e cartinha. Alguns dos apoios será realizado o Suporte Neutro oferecido pela Shimano
patrocinadora do evento.

IMPORTANTE: O atleta que receber apoio fora do ponto oficial será desclassificado.

4.2 Apoio médico, teremos ambulância e pontos fixos na arena e no percurso, que será divulgado previamente no
site do evento e na cartilha do atleta.
4.3 No percurso será fornecido pontos de água onde o atleta poderá encher suas garrafinhas.
4.4 Pontos de fiscalização serão determinados pela organização alguns pontos de fiscalização e controle
4.5 Banheiros serão disponibilizados na arena e percurso
4.6 Guarda volume na arena
4.7 Seguro
4.8 Cronometragem

5. Alinhamento de Categorias
Terão prioridade de alinhamento na largada apenas as categorias Elite Masculina e Elite Feminina da PRO.
As demais categorias serão aleatórias.
.
6. Obrigações e Responsabilidades
É obrigação de cada participante:
Levar consigo toda a alimentação que for consumir durante a competição. A título de apoio suplementar, a
Organização estabelecerá 04 postos de abastecimento de água ao longo do percurso.
Não sujar as trilhas, e sim, preservá-las. Esta regra é válida tanto para atletas quanto para as equipes de apoio.
É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico (para assistência e cobertura financeira em caso
de acidente). As equipes médicas que trabalham no evento prestarão somente os primeiros socorros e
encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. Todas as despesas hospitalares correrão por conta
do participante acidentado.

7. Cancelamento da prova
Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, condições meteorológicas, etc),
os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição.

8. Resultados e Premiações

Os resultados serão computadorizados e manualmente sendo divulgados após a chegada dos 05 primeiros de cada
categoria. O resultado final com as demais colocações estará disponível em até 01 dia após no site oficial do evento,
www.desafiodamantiqueira.com.br.
A premiação da etapa começará a partir das 14:00h para as categorias em que os 05 primeiros colocados já tenham
cruzado a linha de chegada.
A organização se reserva o direito de iniciar a premiação pelas categorias que já estiverem com o pódio completo,
ou seja, em que todos os 05 primeiros já tenham cruzado a linha de chegada e retornar à medida que as demais
forem completadas.

Premiação:
Medalhas de participação do evento serão entregues para todos que completarem a prova.
Troféus para os 05 primeiros de cada categoria (nas categorias duplas, cada integrante receberá 01 troféu).

ATENÇÃO:
O biker que não estiver presente para receber sua premiação perderá todo o direito de requerê-la. Não serão
postados via correio em nenhuma hipótese.

9. Penalizações sujeitas à desclassificação
- Competir com bicicletas elétricas
- Ultrapassar as motos batedoras durante o comboio de largada
- Descartar lixo na trilha, estrada ou propriedade privada
- Pedalar sem capacete durante a prova
- Pedalar sem o número de identificação
- Qualquer tipo de intervenção no numeral de prova, como cortar, dobrar, furar ou adesivar.
- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição
- Manobras desleais contra outro biker
- Trocar de bicicleta ou biker
- Ser acompanhado por terceiros ao longo do percurso
- Ser acompanhado por veículos ao longo do trajeto
- Receber manutenção fora dos pontos oficiais de apoio
- Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado)
- Pegar carona durante a prova
- Tumultuar o trabalho dos fiscais

Casos omissos serão julgados pela Organização.

10. Recursos
Só serão aceitos recursos escritos, juntamente com cheque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) entregues para
a Organização do evento, durante o transcorrer da prova ou até 30 min após a chegada do interessado. Recursos
contra o resultado, até 30 min após sua divulgação. Caso julgado procedente, o valor será devolvido.

11. Publicidade

O Desafio da Mantiqueira será registrado em fotografia e filmagem pela Organização para aproveitamento
publicitário. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notificar a
organização por escrito. Caso contrário, estará automaticamente autorizando o seu uso em qualquer tempo,
independente de compensação financeira.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, "identificada no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos
fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma competição de MTB
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta competição e estou ciente que não existe
nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação nesta competição (que incluem possibilidade de invalidez e morte), Associação Civil Iniciativa O Kvra
Games e seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por
quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta
competição.
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da competição.
5. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ou
qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem
como, a respeitar as áreas da organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha participação nas
estruturas de apoio à equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e
também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da competição e do local do
evento em qualquer tempo.
6. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim
quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por
consequência da minha participação nesta competição.

