
REGULAMENTO 
Ao participar da competição, pelo ato de se inscrever o atleta está de acordo com:

Declaro para os devidos fins que estou ciente e de acordo com o regulamento desta 
competição e isento os organizadores, patrocinadores, sede do evento de todas e quaisquer 
conseqüências que possam advir de minha participação nesta prova (furtos, roubos e danos de 
equipamentos ou por qualquer traumatismo, lesões, invalidez ou morte), NÃO cabendo 
qualquer tipo de indenização além do seguro. 

Declaro também que nunca fui impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos 
médicos. Em caso de emergência, autorizo qualquer pessoa qualificada a administrar o 
tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, inclusive a administração de sangue e derivados 
sanguíneos.

Autorizo que as informações relativas ao meu estado de saúde sejam dadas pelo médico 
responsável para o diretor de prova bem como para o meu próprio médico e/ou meus parentes 
ou responsáveis.

A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem alguma 
restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso contrário, 
todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem 
qualquer compensação financeira, por tempo indeterminado.

É de responsabilidade de cada participante ter um convênio médico (para assistência/cobertura 
financeira em caso de acidente).

As equipes médicas que apóiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e 
encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo.

Todas as despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.

Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos 
serão anunciados e apresentados, para avaliação dos atletas interessados recursos serão 
aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado passado este prazo, 
o resultado será homologado pela Organização e divulgado como oficial.

Não serão aceitos recursos coletivos.

Os atletas deverão estar com todos os equipamentos de segurança, capacetes, luva, caso 
contrario não será permitido a largada do mesmo. 

Os números de identificação não poderão ser cortados ou alterados.

O atleta que sair percurso durante a prova por qualquer motivo deve retornar para o percurso 
do mesmo ponto aonde saiu.

Não é permitido jogar água no atleta ou na bicicleta.

Não é permitida a troca de bicicleta.

Em caso de uso de capa de chuva, a mesma deve ser transparente.

Para o evento, o atleta deverá portar a sua placa de identificação no guidão. 

Reclamações serão aceitas até 15 minutos após o resultado final da categoria por escrito.



Todas as informações de preenchimento de inscrição, onde consta sua categoria e dados 
pessoais são de inteira responsabilidade do participante, e deve ter atenção no cadastramento 
para evitar erros de categorias, dias e horários de provas. 

A organização não se responsabiliza pelos erros causados pelo preenchimento incorreto ou 
indevido.

A organização não cederá os dados dos participantes a terceiros.

O evento será regido por este regulamento e pelas normas do Regulamento UCI.


