
5ºMK RACE  

Corrida de Mountain Bike 

 

REGULAMENTO 

 

06 DE MARÇO DE 2022 

 
O 5º MK Race Mountain Bike proporcionará ao atleta inscrito e participante uma aventura inimaginável 

pelas estradas e trilhas de terra de nossa região. A altimetria e percurso estudado e aprovado trará ao atleta a 

adrenalina pulsante que incentivará a querer vencer os obstáculos em nome da vitória sobre seus próprios 

limites.  

 

1- ORGANIZAÇÃO GERAL: AFERCAN (Associação Fernandopolense de Ciclismo, Atletismo e 

Natação)  

 

2- CIDADE: Fernandópolis - SP 

 

3- LOCAL DE LARGADA E CHEGADA: Água Viva Thermas Clube 

 

4- ENDEREÇO DO CLUBE:  Rodovia Prefeito João Carlos Estuque, Km 02, S/N – Sítio Santa Rita, 

Fernandópolis – SP, 15600-000,  Tel: (17) 3465-0400 / (17) 3465-0405 /  (17) 3465-0407 

 

5- CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA: TNV TEAM SPORTS 
 

 

6- DAS INSCRIÇÕES – (VAGAS LIMITADAS A 300 ATLETAS): 

 

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES: 24/01/2022 

TERMINO DAS INSCRIÇÕES: 05/03/2022 às 12:00h 

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 100,00 

 

7- LOCAL DE INSCRIÇÃO: somente pelo site: TNV TEAM SPORTS 

 

8- DOS HORÁRIOS 

07:00 às 08:00: Retirada do kit 

08:00 às 08:30: Abertura do grid de largada 

09:00: Largada 

13:00: Finalização da prova 

14:00: Premiação 

 

 

 



9- DO QUADRO GERAL DA COMPETIÇÃO 

CATEGORIA QUILOMETRAGEM PREMIAÇÃO 

ELITE 60 KM Dinheiro+troféu 

PRO 42 KM Dinheiro+troféu 

PESO PESADO 42 KM Troféu 

DUPLA MISTA 42 KM Troféu 

DUPLA FEMININA 42 KM Troféu 

DUPLA 

MASCULINA 

42 KM Troféu 

SPORT 20 KM Troféu 

FERPA CITY 20 KM Dinheiro+troféu 

QUARTETO 60 KM Troféu 

 

10- DAS CATEGORIAS  

10.1- ELITE  

Essa categoria será definida por IDADE LIVRE, masculino e feminino, a partir de 16 anos completos até 31/12/2022. 

O atleta entre 16 anos completos e 18 anos incompletos, deverá estar munido de um documento com autorização 

expressa do responsável, reconhecida em cartório. Esse documento é de responsabilidade do atleta, sendo 

automaticamente desclassificado se não o apresentar no ato da retirada do kit, sendo que o valor da inscrição não será 

restituído. O atleta dessa categoria deverá concluir 60 quilômetros, de acordo proposta de percurso da comissão 

organizadora, seguindo todos os critérios e regras previamente estabelecidas. É de total responsabilidade do atleta seguir 

com exatidão o percurso delimitado. Ao atleta que concluir o percurso, será entregue uma medalha finisher. Os 05 

primeiros atletas serão premiados conforme quadro abaixo, tanto masculino quanto feminino: 

 

1º LUGAR TROFEU R$ 1500,00 

2º LUGAR TROFEU R$ 1000,00 

3º LUGAR TROFEU R$ 700,00 

4º LUGAR TROFEU R$ 500,00 

5º LUGAR TROFEU R$ 300,00 

 

10.2 – PRO 

Essa categoria será definida por IDADE, masculino e feminino, a partir de 16 anos completos até 31/12/2022. O atleta 

entre 16 anos completos e 18 anos incompletos, deverá estar munido de um documento com autorização expressa do 

responsável, reconhecida em cartório. Esse documento é de responsabilidade do atleta, sendo automaticamente 

desclassificado se não o apresentar no ato da retirada do kit, sendo que o valor da inscrição não será restituído. O atleta 

dessa categoria deverá concluir 42 quilômetros, de acordo proposta de percurso da comissão organizadora, seguindo 



todos os critérios e regras previamente estabelecidas. É de total responsabilidade do atleta seguir com exatidão o 

percurso delimitado. Ao atleta que concluir o percurso, será entregue uma medalha finisher. As idades e premiações 

serão definidas conforme quadro abaixo:  

 

MASCULINO FEMININO PREMIO 

16-24 ANOS 16-29 ANOS TROFEU P/ OS 03 

PRIMEIROS COLOCADOS 

25-29 ANOS 30-39 ANOS TROFEU P/ OS 03 

PRIMEIROS COLOCADOS 

30-34 ANOS 40-45 ANOS TROFEU P/ OS 03 

PRIMEIROS COLOCADOS 

35-39 ANOS OVER 46 TROFEU P/ OS 03 

PRIMEIROS COLOCADOS 

40-44 ANOS - TROFEU P/ OS 03 

PRIMEIROS COLOCADOS 

45-49 ANOS - TROFEU P/ OS 03 

PRIMEIROS COLOCADOS 

OVER 50  TROFEU P/ OS 03 

PRIMEIROS COLOCADOS 

 

Nessa categoria, serão premiados os 10 primeiros colocados na GERAL, conforme quadro abaixo, tanto masculino 

quanto feminino:  

1º LUGAR TROFEU R$ 400,00 

2º LUGAR TROFEU R$ 350,00 

3º LUGAR TROFEU R$ 300,00 

4º LUGAR TROFEU R$ 200,00 

5º LUGAR TROFEU R$ 100,00 

6º LUGAR TROFEU - 

7º LUGAR TROFEU - 

8º LUGAR TROFEU - 

9º LUGAR TROFEU - 

10º LUGAR TROFEU - 

 

 

 



10.3- PESO PESADO 

Essa categoria será definida por IDADE LIVRE, masculino, que deverá PROVAR PESO IGUAL OU MAIOR QUE 

120 KG e feminino, QUE DEVERÁ PROVAR PESO IGUAL OU MAIOR QUE 90 KG, NO ATO DA 

PREMIAÇÃO, a partir de 16 anos completos até 31/12/2022.O atleta entre 16 anos completos e 18 anos incompletos, 

deverá estar munido de um documento com autorização expressa do responsável, reconhecida em cartório. Esse 

documento é de responsabilidade do atleta, sendo automaticamente desclassificado se não o apresentar no ato da retirada 

do kit, sendo que o valor da inscrição não será restituído. O atleta dessa categoria deverá concluir 42 quilômetros, de 

acordo proposta de percurso da comissão organizadora, seguindo todos os critérios e regras previamente estabelecidas. 

É de total responsabilidade do atleta seguir com exatidão o percurso delimitado. Ao atleta que concluir o percurso, será 

entregue uma medalha finisher. As idades e premiações serão definidas conforme quadro abaixo, tanto masculino quanto 

feminino:  

1º LUGAR TROFÉU 

2º LUGAR TROFÉU 

3º LUGAR TROFÉU 

 

10.4- DUPLA MISTA 

Essa categoria será definida por IDADE LIVRE, formada por 01 homem e 01 mulher, a partir de 16 anos completos 

até 31/12/2022. O atleta entre 16 anos completos e 18 anos incompletos, deverá estar munido de um documento com 

autorização expressa do responsável, reconhecida em cartório. Esse documento é de responsabilidade do atleta, sendo 

automaticamente desclassificado se não o apresentar no ato da retirada do kit, sendo que o valor da inscrição não será 

restituído. O atleta dessa categoria deverá concluir 42 quilômetros, DEVENDO A DUPLA SAIR E CHEGAR JUNTAS, 

de acordo proposta de percurso da comissão organizadora, seguindo todos os critérios e regras previamente 

estabelecidas. É de total responsabilidade do atleta seguir com exatidão o percurso delimitado. Ao atleta que concluir o 

percurso, será entregue uma medalha finisher. As idades e premiações serão definidas conforme quadro abaixo:  

1º LUGAR TROFEU 

2º LUGAR TROFEU 

3º LUGAR TROFEU 

4º LUGAR TROFEU 

5º LUGAR TROFEU 

 

10.5- DUPLA FEMININA 

Essa categoria será definida por IDADE LIVRE, formada por mulheres, a partir de 16 anos completos até 31/12/2022.O 

atleta entre 16 anos completos e 18 anos incompletos, deverá estar munido de um documento com autorização expressa 

do responsável, reconhecida em cartório. Esse documento é de responsabilidade do atleta, sendo automaticamente 

desclassificado se não o apresentar no ato da retirada do kit, sendo que o valor da inscrição não será restituído. O atleta 

dessa categoria deverá concluir 42 quilômetros, DEVENDO A DUPLA SAIR E CHEGAR JUNTAS, de acordo 

proposta de percurso da comissão organizadora, seguindo todos os critérios e regras previamente estabelecidas. É de 

total responsabilidade do atleta seguir com exatidão o percurso delimitado. Ao atleta que concluir o percurso, será 

entregue uma medalha finisher. As idades e premiações serão definidas conforme quadro abaixo:  

 



1º LUGAR TROFEU 

2º LUGAR TROFEU 

3º LUGAR TROFEU 

4º LUGAR TROFEU 

5º LUGAR TROFEU 

 

10.6- DUPLA MASCULINA 

Essa categoria será definida por IDADE LIVRE, formada por homens, a partir de 16 anos completos até 31/12/2022. 

O atleta entre 16 anos completos e 18 anos incompletos, deverá estar munido de um documento com autorização 

expressa do responsável, reconhecida em cartório. Esse documento é de responsabilidade do atleta, sendo 

automaticamente desclassificado se não o apresentar no ato da retirada do kit, sendo que o valor da inscrição não será 

restituído. O atleta dessa categoria deverá concluir 42 quilômetros, DEVENDO A DUPLA SAIR E CHEGAR JUNTAS, 

de acordo proposta de percurso da comissão organizadora, seguindo todos os critérios e regras previamente 

estabelecidas. É de total responsabilidade do atleta seguir com exatidão o percurso delimitado. Ao atleta que concluir o 

percurso, será entregue uma medalha finisher. As idades e premiações serão definidas conforme quadro abaixo:  

1º LUGAR TROFEU 

2º LUGAR TROFEU 

3º LUGAR TROFEU 

4º LUGAR TROFEU 

5º LUGAR TROFEU 

 

10.7 – SPORT  

Essa categoria será definida por IDADE LIVRE, masculino e feminino, a partir de 16 anos completos até 31/12/2022. 

O atleta entre 16 anos completos e 18 anos incompletos, deverá estar munido de um documento com autorização 

expressa do responsável, reconhecida em cartório. Esse documento é de responsabilidade do atleta, sendo 

automaticamente desclassificado se não o apresentar no ato da retirada do kit, sendo que o valor da inscrição não será 

restituído. O atleta dessa categoria deverá concluir 20 quilômetros, de acordo proposta de percurso da comissão 

organizadora, seguindo todos os critérios e regras previamente estabelecidas. É de total responsabilidade do atleta seguir 

com exatidão o percurso delimitado. Ao atleta que concluir o percurso, será entregue uma medalha finisher. As idades 

e premiações serão definidas conforme quadro abaixo, tanto masculino quanto feminino:  

1º LUGAR TROFEU 

2º LUGAR TROFEU 

3º LUGAR TROFEU 

4º LUGAR TROFEU 

5º LUGAR TROFEU 

6º LUGAR TROFEU 



7º LUGAR TROFEU 

8º LUGAR TROFEU 

9º LUGAR TROFEU 

10º LUGAR TROFEU 

 

10.8- FERPA CITY 

Essa categoria será definida por IDADE LIVRE, masculino e feminino, a partir de 16 anos completos até 31/12/2022. 

O atleta entre 16 anos completos e 18 anos incompletos, deverá estar munido de um documento com autorização 

expressa do responsável, reconhecida em cartório. Esse documento é de responsabilidade do atleta, sendo 

automaticamente desclassificado se não o apresentar no ato da retirada do kit, sendo que o valor da inscrição não será 

restituído. O atleta dessa categoria deverá concluir 20 quilômetros, de acordo proposta de percurso da comissão 

organizadora, seguindo todos os critérios e regras previamente estabelecidas.Os atletas participantes dessa categoria 

obrigatoriamente deverão ser moradores da cidade de Fernandopolis. É de total responsabilidade do atleta seguir com 

exatidão o percurso delimitado. Ao atleta que concluir o percurso, será entregue uma medalha finisher. As idades e 

premiações serão definidas conforme quadro abaixo, tanto masculino quanto feminino:  

1º LUGAR TROFEU R$ 200,00 

2º LUGAR TROFEU R$ 150,00 

3º LUGAR TROFEU R$ 100,00 

4º LUGAR TROFEU - 

5º LUGAR TROFEU - 

6º LUGAR TROFEU - 

7º LUGAR TROFEU - 

8º LUGAR TROFEU - 

9º LUGAR TROFEU - 

10º LUGAR TROFEU - 

  

10.9- QUARTETO 

Essa categoria será definida por IDADE LIVRE, sendo a COMPOSIÇÃO DO QUARTETO DE LIVRE ESCOLHA 

ENTRE OS PARTICIPANTES, podendo ser mistos (homem e mulher), feminino (somente mulheres), ou masculino 

(somente homens), a partir de 16 anos completos até 31/12/2022.O atleta entre 16 anos completos e 18 anos 

incompletos, deverá estar munido de um documento com autorização expressa do responsável, reconhecida em cartório. 

Esse documento é de responsabilidade do atleta, sendo automaticamente desclassificado se não o apresentar no ato da 

retirada do kit, sendo que o valor da inscrição não será restituído. O atleta dessa categoria deverá concluir 60 

quilômetros, seguindo dinâmica de revezamento de parceiros. Cada parceiro irá pedalar 15 kms, devendo então passar 

o “bastão” ao próximo, até completarem os 60 kms, em revezamento, de acordo proposta de percurso da comissão 

organizadora, seguindo todos os critérios e regras previamente estabelecidas. É de total responsabilidade do atleta seguir 

com exatidão o percurso delimitado. Ao atleta que concluir o percurso, será entregue uma medalha finisher. As idades 

e premiações serão definidas conforme quadro abaixo:  



1º LUGAR TROFEU 

2º LUGAR TROFEU 

3º LUGAR TROFEU 

4º LUGAR TROFEU 

5º LUGAR TROFEU 

 

REGRAS GERAIS 

O CICLISTA acorda que ao realizar a inscrição para o evento, estará ciente das responsabilidades elencadas 

abaixo:  

 
Uso de máscaras por todas as pessoas envolvidas nos eventos, por todo o período, exceto aos atletas durante as disputas, 

que deverão recolocá-las logo após o término das atividades esportivas. Não compartilhar garrafas, objetos pessoais, 

objetos de segurança e alimentação, seguindo PROTOCOLOS RELATIVOS AO IMPEDIMENTO DA 

DISSEMINAÇÃO DO COVID -19. 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA TEM O DIREITO DE POSTERGAR A REALIZAÇÃO DA PROVA PARA 

OUTRA DATA, caso venha ocorrer caso fortuito ou força maior, tais como o impedimento pelo Governo , nas três 

instancias, de que as pessoas estejam em movimentos de grandes aglomerações. Caso isso ocorra, e o atleta tenha 

impedimento de comparecer em outra data, será restituído em 50% do valor pago na inscrição.   
 

A inscrição do ciclista implica no total entendimento do regulamento, devendo qualquer dúvida ser esclarecida 

junto à organização. 

 

A comissão organizadora é soberana para tomar qualquer decisão em relação ao regulamento. 

 

Disputará a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades os organizadores, 

patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome dele atleta e em nome de seus herdeiros. 

 

As inscrições são individuais e intransferíveis. 

 

No caso de desistência ou não comparecimento do atleta, não será devolvida a importância paga no ato da 

inscrição. 

 

O 5º MK Race Mountain Bike é uma competição realizada em circuito aberto ao trânsito de veículos, 

cabendo ao ciclista atenção e cuidado, sempre transitando pela direita e obedecendo as Leis do Código de 

Trânsito Brasileiro. Em caso de acidente permanecer no local para atendimento. 

 

Os fiscais têm autoridade para punir qualquer competidor. 

 

O ciclista deverá acatar toda e qualquer decisão, com relação às punições aplicadas pela organização, as quais 

estão previstas no regulamento. 

 

A organização poderá alterar o percurso caso este por alguma razão apresente algum risco a integridade física 

do atleta. Qualquer alteração no percurso, o atleta será avisado anteriormente ao horário da largada. O percurso 

será devidamente sinalizado, devendo o atleta ter total concentração e atenção ao seguir a rota devida. 

 

Não poderá fazer uso de fone de ouvido. 

 



Deverá, obrigatoriamente, estar utilizando camiseta, capacete afivelado e luva durante a prova. O não 

cumprimento desta regra resulta em desclassificação.  

 

Haverá uma rígida fiscalização técnica da bike e do ciclista no grid de largada. 

 

A organização não se responsabiliza por materiais do ciclista extraviados dentro ou fora no local do evento. 

 

O ciclista que cortar percurso da competição será desclassificado e estará sujeito a punição administrativa pela 

comissão organizadora. 

 

 O ciclista que não puder ficar para receber a premiação poderá nomear um representante, caso não esteja 

presente e não nomeie um representante, perderá o direito sobre a premiação. 

 

 O ciclista que não completar o percurso determinado da prova será automaticamente desclassificado. 

 

Não é permitida a troca de bicicleta ficando o ciclista responsável por eventuais problemas técnicos e sua bike. 

Não é permitida a ajuda de terceiros, salvo em condições que envolvam a saúde do ciclista.  

 

Água e alimentação serão por conta do atleta, podendo a organização oferecer pontos de abastecimento ao 

longo do percurso. 

 

Deverá estar saudável e apto para participar da prova. 

 

Os atletas inscritos na Categoria DUPLA ou QUARTETO, não poderão receber auxílio de terceiros, a não ser 

que seja seu parceiro de dupla. O não cumprimento acarretará imediatamente na desclassificação. O atleta de 

Fernandópolis que se inscrever na CATEGORIA FERPA CITY (atleta morador de Fernandópolis) está 

concorrendo apenas a essa categoria, não migrando em hipótese alguma, pra outra categoria na questão de 

premiações relativas a prova.  

 

Os menores de 18 anos deverão obrigatoriamente ter em mãos um termo de responsabilidade, redigido pelos 

próprios responsáveis, assinado por estes e entregues aos organizadores no momento da retirada do kit.  

 

O chip deverá ser entregue no final da prova para a retirada da medalha. Caso o atleta venha a perder o chip, 

deverá reembolsar R$ 50,00 aos organizadores do evento. 

  

O kit poderá ser retirado por terceiros, desde que seja maior de idade e tenha o formulário de autorização de 

preenchido e assinado pelo atleta. O terceiro deverá apresentar também cópia de documentos de identidade do 

atleta e o comprovante de pagamento de inscrição. 

 

Quanto ao término da prova, a classificação é validada pelo chip na passagem pelo pórtico. 

 

 

 

DIREITOS DE IMAGEM 

As imagens do evento poderão ser utilizadas por todos os organizadores, patrocinadores, apoiadores, 

realizadores e participantes do evento. 


