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Regulamento 
  

EVENTO  
TP Desafio do Angelim MTB 2021 
 

Será realizado no dia 28/11/2021 na região de Angelim, com largada na Fazenda Campos Novos 2º Distrito 
de Cabo Frio, área agrícola da Cidade. Com belas paisagens, suas estradas de barro e terra batida, pouco 
movimento de veículos, torna ideal para a prática de MTB em estilo TripTrail/ XCM. A prova terá dois (02) percursos 
de 40 e 60 km e limitada a 200 atletas inscritos.  
 
1.0 – DO VESTUÁRIO  
 
1.1 - É obrigatório o uso no alinhamento da competição: capacete, luva, camisa e bermuda, sapatilha ou tênis. É 
obrigatório o uso do capacete para o atleta inscrito que estiver na pista, mesmo que não esteja em competição.  
 
1.2 - É obrigatório o uso de capacete com a jugular ou presilha fechada, sapatilha de ciclismo ou tênis.  
 
2.0 – TripTail/ XCM 
 
2.1 – É o tipo de prova em que o percurso é longo e leva de um ponto a outro, que pode ser ou não o mesmo do 
início da prova. Sendo no mesmo ponto, você só dá uma volta. Tem o nome TripTrail porque é praticamente uma 
viagem por trilhas e estradas de terra. 
 
2.2 – O trajeto deverá estar preferencialmente fechado ao trânsito de veículos. Não sendo possível o fechamento da 
pista, deverá haver fiscais nos pontos de acesso à mesma, alertando motoristas da realização do evento e os atletas 
obrigatoriamente devem ser avisados quanto ao trânsito e a obrigação de manter a mão de direção.  
 
2.3 – O percurso deverá estar demarcado com fitas zebradas, cal ou afins, confirmando a direção correta dos 
corredores.  
 
2.4 - Os locais de situações perigosas deverão estar sinalizados com placas de alerta: “PERIGO”, “EROSÃO”, etc.  
 
2.5 - Deverão ser providenciados batedores (motorizados ou de Bike) para cobertura do trajeto.  
 
2.6 - Será providenciado veículo de resgate de atletas, que ficará de stand by e será solicitado mediante acidentes.  
 
3.0 - INCIDENTES DE CORRIDA  
 
3.1 – Em caso de acidentes ou acidente que possa prejudicar ou afetar o desenvolvimento regular da prova, a 
organização do evento pode decidir a qualquer momento, parar, ou modificar algumas das ações mencionadas:  
 
- Modificar o percurso;  
- Determinar uma paralisação temporária da prova.  
 
4.0 – DA NUMERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS  
 
4.1 - Os participantes deverão utilizar os números de identificação fornecidos pela organização da seguinte forma: O 
atleta receberá para o evento placa numerada com chip, que serão fixados na bicicleta, que será utilizado 
obrigatoriamente.  
 
4.2 - O extravio ou perda acarretará o pagamento de R$ 15,00 para aquisição de novo adesivo.  
 
 
 
 
5.0 – ABASTECIMENTO  
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5.1– O abastecimento será feito exclusivamente nas zonas reservadas para este fim.  
 
5.2 – A zona de abastecimento estará em trechos sinalizados pela organização.  
 
Local de abastecimento e hidratação:  
 

• Largada/ Chegada: Fazenda Campos Novos. 

• PC 1:   Estrada do Morumbai (Subida das Mangueiras) 

• PC 2:   Escola Municipal Agrisa 
 
5.3 - O abastecimento poderá ser fornecido pela organização ou pelas equipes de apoio.  
 
5.4 – Está proibido o retorno em sentido contrário a direção da prova para ter acesso a zona de abastecimento.  
 
6.0 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 
6.1 – A assistência técnica na prova está autorizada, nas condições seguintes:  
 
6.1.1 - Reparação ou substituição de qualquer peça da bicicleta com exceção do quadro.  
 
6.1.2 - É proibido trocar de bicicleta e o atleta deverá cruzar a linha de chegada com a mesma bicicleta que tinha na 
largada.  
 
6.2 - Os corredores podem transportar com eles ferramentas e peças de substituição com tanto que não apresente 
riscos ou perigo para ele mesmo.  
 
7.0 – INSCRIÇÕES E VALORES  
  
7.1 As inscrições para o TP Desafio do Angelim MTB 2021 serão feitas através do site oficial (ticketagora) ou 
whatsapp até as 21h59 do dia 22/11/2021 ou antecipadamente, em caso de esgotar as inscrições. 
 
7.2 - Valor das inscrições:  R$ 100,00 
 
O pagamento será realizado via PIX ou no site (ticketagora). 
 
FAVORECIDO: MARCIO DE OLIVEIRA 
CHAVE PIX:   (22)99832-4530 
 
Obs.: Enviar o comprovante de pagamento no telefone da inscrição. Muita atenção no preenchimento dos dados 
pessoais, incluindo seu e-mail. 
 
 
IMPORTANTE  
 

A INSCRIÇÃO É PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. NÃO SERA DEVOLVIDA EM NENHUMA  HIPÓTESE; 
 
O atleta menor de idade deverá colocar o nome do responsável e o CPF. 
A ficha de inscrição que não estiver devidamente assinada ou não apresentar os itens de preenchimento 
obrigatórios não será aceita; Ao ter a ficha de inscrição assinada, o participante afirma conhecer e estar de 
acordo com o regulamento da competição, estar em boas condições de saúde para a prática deste tipo de 
esporte; assumindo todos os riscos da mesma, consigo ou outrem, isentando organizadores e patrocinadores de 
qualquer acidente, independentemente do tipo ou natureza, que possa ocorrer antes, durante ou depois da 
prova; O atleta autoriza ainda o organizador a usar sua imagem para fins publicitários.  
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8 - CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
 
8.1 – Em caso de confirmação de inscrição por um membro de equipe ou um terceiro, o mesmo deve estar com a 
autorização preenchida e assinada pelo titular da inscrição, e trazer a cópia do documento de identificação do 
mesmo para a retirada do kit.  

 
8.2 – A ausência da autorização não permite a confirmação e retirada do kit por terceiros e configura a 
desclassificação do atleta participante.  
 
8.3 – Para retirada do Kit, FACULTATIVO a entrega de 2kg de alimento não perecível, que será doado a 
comunidades carentes que assistimos em cabo Frio.  

 
9 – PROGRAMAÇÃO: TP Desafio do Angelim MTB 2021 

 
SÁBADO: (27/11/2021) 
 
09h00 Até as 14:00hs– Abertura da secretaria do evento para confirmação das inscrições e entrega dos kits.  
 
Local: Sede da Acicaf 
Avenida BISPO ALMIR DOS SANTOS S/N, na Praça do bairro Guarani, Cabo Frio – RJ 
Referência: Próximo a padaria Rosa de Saron 
 
No kit constará: numeral com chip 
 
14h00 – Fechamento da secretaria –  
 
DOMINGO (28/11/2021: dia da prova)  
 
6h00 as 7h30– Entrega Final de Kits aos atletas de fora da Região dos Lagos;  
8h00 –  Largada  
11h30 –  Inicio da entrega da medalha de finish.  
14h30 –  Encerramento do evento.  
 
 
 

10 – SINALIZAÇÃO 
 

As placas de MUITO PERIGOSO! DEVAGAR estarão sinalizando os “mata-burros” e as descidas muito perigosas 
que são frequentes na região e durante o percurso. Utilização de pó de calcário (Cal) também será utilizada para 
marcar a pista. 

 
 

11 – CONDUÇÃO DA BIKE NO PERCURSO  
 
Em alguns trechos do percurso da maratona existirá tráfego de automóveis. Por isso é necessário que os atletas 
tenham atenção com o trânsito e trafeguem somente pela direita, pois as provas podem passar por vias públicas.  
 
 
12 – PREMIAÇÃO  
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No TP Desafio do Angelim MTB 2021 serão distribuídas medalhas de desafio vencido (FINISH) aos 100 primeiros 
atletas inscritos na prova no tempo regulamentar. Tempo total de prova: 5 horas (Início as 8h e término às 13h).  
 
Dois mil reais( 2.000,) em prêmios para as categorias. 
 
13 – PUBLICIDADES E DIREITO DE USO DE IMAGEM  
 
13.1 - 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.  
 
14 – PENALIZAÇÕES  
 

14.1 - Serão desclassificados os atletas que: fornecerem falsas informações, praticarem manobras desleais 
com outros atletas, tiverem conduta antidesportiva mesmo não sendo no momento da prova, atalharem por 
caminhos não permitidos ou pegar carona, trocar de bicicleta ou atleta não possuir número de identificação 
durante a prova, estar acompanhado por terceiros no percurso (inclusive animais de estimação), dar ou 
receber manutenção fora dos pontos oficiais de apoio, ser puxado ou empurrado por outro com o intuito de 
ajudar no seu desenvolvimento durante a prova, largar fora da área, desrespeitar membros da organização. 

 
15 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES  
 
15.1 - A Organização, os promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de 
equipamentos e/ou bicicletas.  
 
 
 
15.2 - É responsabilidade de cada participante:  
 

• As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do 
acidentado para um hospital público mais próximo. A partir daí termina a responsabilidade dos 
organizadores;  

• Zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela preservação da natureza;  
 
 
16 - IDADES  
 
 
16.1 - É permitida a participação de pessoas de ambos os sexos, maiores de 18 (dezoito) anos.  
 
IMPORTANTE: Este Regulamento poderá sofrer alterações até a data de sua publicação impressa antes da prova. 
Em caso de dúvida, prevalece a edição impressa e disponível na secretaria antes do evento. 
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