
Regulamento da Prova de DUATHLON  

Capitulo I – Denominação e Objetivo  

Art. 1º - Este evento é uma promoção com iniciativa da Assessoria Esportiva 

Daniel Martins, com apoio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Policia 

Militar, Secretaria Municipal de Saúde, PATROCINAODRES. O evento tem por 

objetivo oferecer ao público uma modalidade esportiva no município, 

proporcionando aos praticantes de esportes em geral o acesso a uma atividade 

saudável, expandindo assim a pratica do Duathlon, revelando e aprimorando 

atletas em geral.  

Capitulo II – Constituição  

Art. 2º - Este evento consiste na execução de três provas sequenciais: 5 km de 

CORRIDA – 20 km de CICLISMO – 2,5 km de CORRIDA, cuja vitória se dá 

pelo menor tempo para completá-las, na qual participam pessoas de ambos os 

sexos distribuídos nas seguintes categorias que totalizarão o número de trinta 

(30).  

Categoria Speed Masculino  

A – Até 18 anos (nascidos até 2004) 

B – 19 a 24 anos (nascidos no ano de 1998 a 2003) 

C – 25 a 29 anos (nascidos no ano de 1993 a 1997) 

D – 30 a 34 anos (nascidos no ano de 1988 a 1992) 

E – 35 a 39 anos (nascidos no ano de 1983 a 1987) 

F – 40 a 44 anos (nascidos no ano de 1978 a 1982) 

G – 45 a 49 anos (nascidos no ano de 1973 a 1977) 

H – 50 a 54 anos (nascidos no ano de 1968 a 1972) 

I – 55 a 59 anos (nascidos no ano de 1963 a 1967) 

J – 60 anos acima (nascidos antes de 1962) 

Categoria Speed Feminino  

A – Speed até 35 anos (nascidos até 1987) 



B – Speed 36 anos acima (nascidos antes 1986) 

Revezamentos speed  

A – Revezamento speed Masculino(todas as idades) 

B – Revezamento speed Feminino (todas as idades) 

C – Revezamento speed Misto (todas as idades) 

Categoria MTB Masculino  

A – Até 18 anos (nascidos até 2004) 

B – 19 a 24 anos (nascidos no ano de 1998 a 2003) 

C – 25 a 29 anos (nascidos no ano de 1993 a 1997) 

D – 30 a 34 anos (nascidos no ano de 1988 a 1992) 

E – 35 a 39 anos (nascidos no ano de 1983 a 1987) 

F – 40 a 44 anos (nascidos no ano de 1978 a 1982) 

G – 45 a 49 anos (nascidos no ano de 1973 a 1977) 

H – 50 a 54 anos (nascidos no ano de 1968 a 1972) 

I – 55 a 59 anos (nascidos no ano de 1963 a 1967) 

J – 60 anos acima (nascidos antes de 1962) 

Categoria MTB Feminino  

A – MTB até 35 anos (nascidos até 1987) 

B – MTB 36 anos acima (nascidos antes 1986) 

Revezamentos MTB  

A – Revezamento MTB Masculino (todas as idades) 

B – Revezamento MTB Feminino (todas as idades) 

C – Revezamento MTB Misto (todas as idades) 

Largada: no dia 27 de Março de 2022 às 7.00 horas, em frente a Praça Brasil 
Japão – Bandeirantes – Paraná. Os atletas deverão estar no local da prova no 
minimo com 1 hora de antecedência sendo que a área de transição fechará 15 
minutos antes da largada.  

Premiação: Troféus para os 3 primeiros colocados de cada categoria e 

medalhas de participação a todos que completarem a prova. 



Inscrições individual:  
LOTE 1: 26% OFF + camiseta - R$129,50 

LOTE 2: 22% OFF + camiseta - R$136,50 

LOTE 3: 13% OFF + camiseta - R$152,25 

LOTE 4:  R$175,00 

Inscrições revezamento:  
LOTE 1: 26% OFF + camiseta - R$166,50 

LOTE 2: 22% OFF + camiseta - R$175,50 

LOTE 3: 13% OFF + camiseta - R$195,75 

LOTE 4:  R$225,00 

 

Entrega de kits:  

1 – Os kits serão entregues: Sábado dia 26/03/2022 da 15 as 18 local da prova 
– domingo dia 27/03/2022, no local da Prova a partir das 5:30 hrs até 15 
minutos antes da largada.  

2 – O kit poderá ser retirado pelo atleta inscrito ou outro com posse de seu 

documento de identidade, mediante apresentação do recibo de pagamento.  

3 – Os kits de cada prova serão compostos pelo: numeral de peito, chip de 

cronometragem, placa de identificação com chip para bike. 

Kit do Atleta  

1 – Numero no peito: uso obrigatório para a etapa da corrida deverá ser fixado 

na parte da frente da vestimenta ou na cinta elástica.  

2 – Número da bike: deverá ser colocado no canote da bike.  

Corrida (para todas as categorias)  

1 – Manter o número fornecido pela organização visível na frente do corpo, 

durante a 1ª e 2ª corrida.  



2 – É proibido ao atleta correr, pedalar e participar do pódio de premiação sem 

camiseta.  

3 – Somente correr nos locais indicados e sinalizados pela organização.  

Ciclismo: (para todas as categorias)  

1 – Obrigatório uso do capacete duro e afivelado, sendo que o atleta deverá 

colocar e afivelar (fechar) o capacete antes de pegar a bike e no retorno do 

pedal, somente desafivelar e tirar o capacete depois de colocar a bike no 

cavalete.  

2 – Fixar na bike o número fornecido pela organização (colocar no canote)  

3 – Obrigatório o uso de camiseta, top ou macaquinho para todos os atletas.  

4 – Pedalar somente pela direita  

5 – Ultrapassar sempre pela esquerda  

6 – Vácuos liberado entre atletas do mesmo sexo  

7 – Contagem das voltas é de responsabilidade do atleta (Haverá 

cronometragem eletrônica)  

8 – Não será permitido pedalar dentro da área de transição, o atleta devera 

montar na bike após a faixa de “monte” e no retorno do pedal devera descer da 

bike antes da faixa “desmonte”.  

9 – É permitido o uso de qualquer bicicleta, na categoria speed, mas na 

categoria montain bike será permitido somente pneu com cravo.  

10 – As categorias revezamento poderão ser formadas por dois homens ou 

duas mulheres, ou um homem e uma mulher. É obrigatória a entrada dos dois 

competidores na área de transição até na área de transição até o horário limite 

estipulado pela organização, se algum membro da dupla não estiver presente 

até este horário a dupla estará automaticamente desclassificada. O membro da 

dupla só poderá iniciar a modalidade quando bater na mão do outro atleta a 

troca deverá ser dentro da “AREA DE TRANSIÇÃO”, caso não cumpra será 



desclassificado. O corredor estará aguardando o próximo à entrada de 

transição, ao retornar o ciclista bate na mão do outro atleta.  

11 – A área de transição é de uso exclusivo dos atletas e staffs (técnicos, pais, 

amigos, não poderão entrar na área).  

12 – Todos os atletas deverão seguir as normas e horários impostos pela 

organização.  

13 – Para retirar o material da área de transição é necessário aguarda a 

organização avisar.  

14 – Após o atleta terminar a prova, este poderá dirigir-se a área de hidratação 

(onde haverá água e frutas).  

15 – A hidratação no ciclismo é de responsabilidade do atleta. (durante o 

percurso da prova) 

Penalizações:  

1 – Será penalizado com perda de direito de premiação e desclassificação da 

prova o atleta que:  

• Jogar lixo de qualquer espécie em área pública; 

• Prestar informações erradas ou falsas na ficha de inscrição;  

• Cortar caminho não passando pelo trajeto demarcado;  

• Prejudicar o trabalho dos organizadores e “staffs” durante a prova;  

• Passar pelo pórtico de cronometragem sem a sua placa de identificação.  

• Casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da prova.  

Apoio:  

1 – A organização conta com uma equipe de pessoas denominadas “Staffs” 

que estarão identificadas com camisetas diferenciadas. Os staffs darão apoio 



aos atletas desde a largada até a chegada dos mesmos em todos os percursos 

da prova.  

2 – Os “staffs” orientarão os atletas nos pontos específicos, sinalizarão os 

veículos sobre a presença dos atletas e servirão também como fiscalizadores 

durante a prova para se fazer cumprir os termos deste regulamento.  

3 – A organização indicará os pontos oficiais de apoio particular para os atletas 

no momento da largada durante as instruções técnicas.  

4 – Os locais de apoio particular poderão ser anulados caso haja algum 

comprometimento para a segurança dos atletas.  

5 – Ao longo dos percursos haverá postos de hidratação de água (na corrida).  

Responsabilidades:  

1 – Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação 

médica para realização da prova.  

2 – É de responsabilidade de a cada participante ter um convênio médico para 

a assistência e cobertura financeira em caso de acidente. As equipes de apoio 

da organização que trabalham no evento prestarão os primeiros socorros e 

encaminharão o acidentado para um hospital mais próximo, a partir daí termina 

a responsabilidade da organização. Todas as despesas médico-hospitalares 

correrão por conta do atleta acidentado.  

3 – A organização, bem como seus patrocinadores, parceiros e apoiadores não 

se responsabilizam por objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados sob 

responsabilidade dos staffs ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento, 

independente de qual for o motivo.  

4 – Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente 

aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, 

filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de 

comunicação para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à 

prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o 



recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos 

patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data.  

5 – Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos 

organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um 

profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos 

organizadores da prova por escrito.  

6 – 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.  


