
Tipo e constituição da Prova

Maratona de Mountain Bike, composta por 2 (dois) dias de prova, 02 e 03 de julho de 2022 e um dia de Congresso Técnico a ser realizado no dia 01 de julho
de 2022, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia.

1. Inscrição SIGA120 - 02 dias

2. Inscrição SIGA50 - 01 dia

3. Inscrição SIGA30: Cicloturismo - 01 dia

Distâncias aproximadas:

SÁBADO, 02 de Julho: Inscrição SIGA120, Percurso Siga 70, serão aproximadamente 70 Km (sujeito a alteração, a altimetria oficial será
disponibilizada em nosso site e em nossas redes sociais)

DOMINGO, 03 de Julho: Inscrição SIGA120 e Inscrição SIGA50, Percurso Siga 50, serão aproximadamente 50 Km (sujeito a alteração, a
altimetria oficial será disponibilizada em nosso site e em nossas redes sociais)

DOMINGO, 03 de Julho: Inscrição SIGA30 / CicloTurismo: Percurso Siga 30, serão aproximadamente 30 km (sujeito a alteração, a altimetria
oficial será disponibilizada em nosso site).

Horários:
Congressos Técnicos:

01 de julho 2022 - 19:00h na Arena Siga a Trilha, em local a ser divulgado.

02 de julho 2022 - 18:00h na Arena Siga a Trilha, em local a ser divulgado.

Largadas:

1º. Dia, 02 de julho:

INSCRIÇÃO SIGA120: DO, DM, DGM, DFO, DFM, DMS, D@, DP&F, SO2D, SM2D,
SGM2D, SFO2D, SFM2D, S@2D, EB. (Códigos determinados para as categorias
do Percurso Siga 70, legenda abaixo).

Largada pontualmente às 08:00h, na Av. de Acesso, lateral no Shopping Boulevard e chegada no mesmo local.

2º.Dia, 03 de julho:

INSCRIÇÃO SIGA120: DO, DM, DGM, DFO, DFM, DMS, D@, DP&F, SO2D, SM2D, SGM2D, SFO2D, SFM2D, S@2D, EB. (Códigos
determinados para as
categorias do Percurso Siga 50, legenda abaixo).

Largada pontualmente às 08:00h. O percursso será divulgado com 72 horas de antecedência..

INSCRIÇÃO SIGA50: SO1D, SM1D, SGM1D, SFO1D, SFM1D, S@1D.(Códigos determinados para as categorias do Percurso Siga 50, legenda
abaixo).

Largada pontualmente às 08:30h. O percursso será divulgado com 72 horas de antecedência..

INSCRIÇÃO SIGA30: Percurso Siga 30.

Largada pontualmente às 09:00h o percursso será divulgado com 72 horas de antecedência.

CATEGORIAS SIGA A TRILHA GRUPO SIGA120 - SIGA 70 / SIGA 50

DO = DUPLA OPEN - Soma das idades menor ou igual a 64 anos.

DM = DUPLA MASTER - Soma das idades de 65 a 99.

DGM = DUPLA GRAND MASTER - Soma das idades maior que 100 anos.

DMS = DUPLA MISTA - Formada por 1 homem e 1 mulher sem divisão de idades.

DFO = DUPLA FEMININA OPEN - Soma das idades menor ou igual a 64 anos.

DFM = DUPLA FEMININA MASTER - Soma das idades de 65 anos ou

mais. D@ = DUPLA ARROBA - Ambos acima de 100 Kg, pesados na

retirada do kit. DP&F = DUPLA PAIS E FILHOS - Mãe ou Pai com Filho

ou Filha.

SO2D = SOLO OPEN - Até 39 anos.

SM2D = SOLO MASTER - 40 a 49 anos.

SGM2D = SOLO GRAND MASTER - 50 anos ou mais.

SFO2D = SOLO FEMININO OPEN - Até 39 anos.

SFO2D = SOLO FEMININO MASTER - 40 anos ou mais.

S@2D = SOLO ARROBA acima de 100 Kg, pesados na retirada do kit.

CATEGORIAS SIGA A TRILHA GRUPO SIGA50 - SIGA 50

SO1D = SOLO OPEN Até 39 anos.

SM1D = SOLO MASTER - 40 a 49 anos.

SGM1D = SOLO GRAND MASTER - 50 anos ou mais.

SFO1D = SOLO FEMININO OPEN - Até 39 anos.

SFO1D = SOLO FEMININO MASTER - 40 anos ou mais.

S@1D = SOLO ARROBA - Acima de 100 Kg pesado na retirada do Kit.

EB = E-BIKE. Qualquer gênero ou idade.



CATEGORIA SIGA A TRILHA SIGA30 - SIGA 30

CURTIÇÃO = Cicloturismo de qualquer gênero e idade.

SINALIZAÇÕES OFICIAIS A SEREM
SEGUIDAS

REGULAMENTO E TERMOS DE ACEITE

O Evento SIGA A TRILHA é regulamentado pela Comissão Organizadora através deste termo. O SIGA A TRILHA é regido por este Regulamento com categorias
oficiais e categorias criadas especialmente para este evento. Ao se inscrever nesta competição, cada participante declara que:

1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele, com especial atenção aos itens 7 , 8 e 12;

2) Participa do SIGA A TRILHA por livre e espontânea vontade; em seu nome e de seus sucessores, isenta os Organizadores, Promotores,
Patrocinadores e Supervisores deste evento de toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer conseqüências, acidentes, furtos, danos e prejuízos
que possam advir de sua participação nesta prova, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização;

3) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado
adequadamente para esta prova; até a data de sua inscrição, não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não
usa drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas;

4) Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, translado, seguro, assistência médica e quaisquer
outras despesas necessárias, ou provenientes da sua participação neste evento, antes, durante ou depois do mesmo;

5) Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao trânsito normal de veículos, onde as leis de
trânsito têm que ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua
participação neste evento;

6) Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, acessórios, capacete, aparelho GPS, dentre
outros) durante toda a prova;

7) Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta;

8) Está ciente que se jogar embalagens ou lixo no percurso, bem como isso ocorrer por parte de sua equipe de apoio ou
acompanhantes, será desclassificado (no caso da equipe, se houver mais de um atleta, ambos serão desclassificados);

9) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento necessário, médico e/ou
cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados sanguíneos;

10) Está ciente que a Medalha do SIGA A TRILHA é um prêmio dado a cada atleta inscrito na prova. O não comparecimento, não
obriga a organização de entrega futura da medalha;

11) É de responsabilidade do atleta cadastrar um e-mail válido no ato de sua inscrição e ler os informativos enviados ao seu endereço
eletrônico, bem como acessar com frequência o site do evento para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações para
sua participação na prova.

12) Está ciente da possibilidade de adiamento e/ou adequação da prova com a finalidade de atender aos decretos Municipais, Estaduais e
Federais que venham a versar sobre a então pandemia de COVID19, bem como seguir as diretrizes dos órgãos de saúde.

s distâncias/altimetrias exatas, horários e os locais
para apoio serão informados no Programa de Prova,
entregue junto com o kit do atleta, no site oficial do evento, o
www.sigaatrilha.com.br, e nas redes sociais @sigaatrilhaoficial,
bem como no Congresso Técnico do dia 01 de julho.

Importante: A prova se desenrola por estradas e trilhas abertas ao trânsito
normal de veículos. Esteja atento, trafegue sempre em sua mão de direção e
respeite as leis de trânsito. Muita atenção nos cruzamentos, nas curvas e na
indicação dos fiscais.

O roteiro poderá ser alterado em caso de chuva forte ou força maior. Nesse caso,
siga sempre a sinalização oficial e a orientação dos fiscais.

O Evento SIGA A TRILHA é regulamentado pela Comissão Organizadora através deste termo. O SIGA A
TRILHA é regido por este Regulamento com categorias oficiais e categorias criadas especialmente para este
evento. Ao se inscrever nesta competição, cada participante declara que:

1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele, com especial atenção aos itens 7 , 8 e 12;

2) Participa do SIGA A TRILHA por livre e espontânea vontade; em seu nome e de seus
sucessores, isenta os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento de
toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer conseqüências, acidentes, furtos, danos e
prejuízos que possam advir de sua participação nesta prova, NÃO cabendo qualquer tipo de
indenização;

3) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente

para esta prova; até a data de sua inscrição, não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa drogas e não
faz uso abusivo de bebidas alcoólicas;

4) Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, translado, seguro, assistência médica e quaisquer outras despesas
necessárias, ou provenientes da sua participação neste evento, antes, durante ou depois do mesmo;

5) Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao trânsito normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser
respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua participação neste evento;

6) Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, acessórios, capacete, aparelho GPS, dentre outros) durante toda
a prova;

7) Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta;

8) Está ciente que se jogar embalagens ou lixo no percurso, bem como isso ocorrer por parte de sua equipe de apoio ou acompanhantes, será
desclassificado (no caso da equipe, se houver mais de um atleta, ambos serão desclassificados);

9) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a
administração de sangue e derivados sanguíneos;
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10) Está ciente que a Medalha do SIGA A TRILHA é um prêmio dado a cada atleta inscrito na prova. O não comparecimento, não obriga a
organização de entrega futura da medalha;

11) É de responsabilidade do atleta cadastrar um e-mail válido no ato de sua inscrição e ler os informativos enviados ao seu endereço eletrônico, bem

como acessar com frequência o site do evento para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações para sua participação
na prova.

12) Está ciente da possibilidade de adiamento e/ou adequação da prova com a finalidade de atender aos decretos Municipais, Estaduais e Federais
que venham a versar sobre a então pandemia de COVID19, bem como seguir as diretrizes dos órgãos de saúde.

Observações:

I) A referência usada para o cálculo das idades é o dia 31/12/2022.

II)* Menores de 18 anos deverão entregar, obrigatoriamente, a declaração para retirar o kit (baixe o arquivo no site e estará disponível no ato
da inscrição) preenchida e assinada pelo seu respectivo responsável LEGAL (pai ou mãe), que valerá como a sua autorização para participar no
evento.

IV) As inscrições são individuais, salvo categorias DUPLA.

No caso de duplas, a inscrição deverá ser efetuada juntamente com seu parceiro, e é gerado boleto ou compra única para os dois atletas.

Inscrição SIGA120 - 02 dias de prova, sábado e domingo.

CATEGORIAS: DO, DM, DGM, DFO, DFM, DMS, D@, DP&F, SO2D, SM2D, SGM2D, SFO2D, SFM2D, S@2D, EB.

Valor 1º Lote: Consultar www.sigaatrilha.com.br e / ou www.tionline.net.br

Inscrição SIGA50 - 01 dia de prova, domingo.

CATEGORIAS: SO1D, SM1D, SGM1D, SFO1D, SFM1D, S@1D.

Valor 1º Lote: Consultar www.sigaatrilha.com.br e / ou www.tionline.net.br

Inscrição SIGA30 - CicloTurismo - 01 dia de prova, domingo.

Valor 1º Lote: Consultar www.sigaatrilha.com.br e / ou www.tionline.net.br

Procedimentos para Inscrição:

a) Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição no site
www.sigaatrilha.com.br ou no site www.tionline.net.br.

b) Imprima o boleto através do site, realize o pagamento até a data limite constante no
boleto. Se optar por parcelar no cartão, a confirmação por parte da operadora de cartão é
no momento da compra. (Todas as inscrições confirmadas, a empresa responsável pelo
gerenciamento das mesmas, enviam e-mail de confirmação, caso não o receba no período
de 20 dias corridos após o pagamento, favor entrar em contato com a organização através
do
e-mail contato@sigaatrilha.com.br

c) O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data de confirmação do
pagamento do boleto ou aprovação da compra por sua operadora de cartão de crédito, e
não da data de preenchimento da ficha de inscrição.

d) O comprovante de pagamento é um documento único e deverá ser apresentado na
Secretaria de Prova para a retirada do kit do atleta.

Política de Reembolso:
Nossa política de Reembolso, baseada no Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, aceitamos pedidos de estorno e
devolução em até 7 dias após a realização da Inscrição, sem custos!

Passado esse prazo, nossa organização oferece ao atleta que por algum motivo não possa comparecer ao evento, 3
opções sendo elas:

1 – Transferência para outro atleta sem custos para os mesmos. (Obrigatório o atleta que adquirir a inscrição
também efetuar a sua inscrição completa em nosso site, fornecendo seus dados, que serão utilizados para
questão do Seguro do Atleta.)

2 – Inscrição do próximo ano em forma de vale inscrição, que sempre é fornecido pela organização dias antes

da abertura da Inscrição. O atleta nesse caso deverá enviar e-mail para contato@sigaatrilha.com.br solicitando o
mesmo.

3 – Reembolso do valor pago, com transferência em conta, com desconto de taxa de 20% do valor pago
para custos com o site de inscrições e outros custos gerados pela gestão das inscrições – Esta opção só
poderá ser solicitada até o dia 31/07/2022.

Observações:
Para retirada do KIT, todos os atletas deverão doar, no mínimo, 1 Kg de alimento não perecível no dia e local da entrega do kit de prova. Os alimentos
arrecadados serão destinados às ações sociais de uma instituição a ser escolhida pela organização do Siga a Trilha.

À Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta, assim como poderá, ainda, a qualquer tempo,
suspender ou prorrogar prazos, adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades
técnicas/estruturais, sem prévio aviso.
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Para recebê-los, os atletas deverão apresentar um documento de identidade, comprovante de inscrição impresso ou virtual, preenchido e assinado. No
vaso de menores de 18 anos, os documentos solicitados acima deverão estar acompanhados por uma autorização assinada pelo seu responsável
contendo os dados do mesmo: nome, RG, CPF e grau de parentesco), comprovante de pagamento, impresso ou virtual, e a sua doação de, no mínimo, 1
Kg de alimento não perecível.

Os kits, compostos por placas com números, lacres, mapas, brindes e o Programa de Prova, poderão ser retirados com antecedência em local e data a
serem divulgadas no site e nas redes sociais do SIGA A TRILHA.

As entregas dos kits dos Atletas que participarão os 02 dias não serão entregues no dia 02 de julho em virtude da logística e pontualidade da Largada.

Obs: A retirada do KIT atleta poderá ser efetuada por outra pessoa, desde que use o modelo de Procuração Siga a Trilha assinada, disponível no site
www.sigaatrilha.com.br.

O Programa de Prova é um complemento deste Regulamento e poderá ser modificado a critério da equipe de organização do evento. Ele informará o
horário de término da competição nos dois 2 dias (tempo regulamentar) e será publicado na web site oficial e nas redes sociais @sigaatrilha.

Os Congressos Técnicos OFICIAIS, serão realizados nos dias 01 e 02 de julho de 2022, na Arena SIGA A TRILHA, com transmissão ao vivo pelos canais
digitais do evento, com o resumo das informações técnicas acerca da prova.

Pontos de Controle

Durante o percurso da prova, haverá pontos de controle, informados ou surpresa, que servirão de
controle e monitoramento, tanto de tempo quanto de registro da passagem dos Atletas.

Obs: No caso da categoria de Duplas, a sua passagem só será validada mediante o registro do segundo
membro, independentemente de estarem juntos ou não. O tempo final de prova será determinado pelo
horário de passagem do último componente.

O atleta que não completar um dia de prova não receberá a medalha relativa a esse dia.

O atleta que por algum motivo não completar o 1º dia de prova, poderá competir normalmente no 2º dia,
estando ciente que seu tempo não estará mais contando para efeito de soma para resultado final.

O atleta que não estiver dentro do tempo projetado a ser divulgado no Programa de Prova, em qualquer
ponto do percurso, será convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova neste ponto, a partir do
qual a Organização não mais se responsabilizará por qualquer tipo de serviço ou apoio a este competidor. O
mesmo será convidado a embarcar em veículos cedidos pela Organização para retornar ao ponto de apoio ou
de chegada, o que estiver mais próximo.

Resultados

02 de julho: Os resultados relativos ao primeiro dia do evento, serão disponibilizados em tempo real, na televisão da equipe técnica de cronometragem,
durante o funcionamento da Arena SIGA A TRILHA.

Serão fixados em mural na Arena SIGA A TRILHA, os resultados parciais impressos do 1º dia da prova.

Estarão disponíveis no site do SIGA A TRILHA e nas Redes sociais do SIGA A TRILHA ainda no dia 03 de julho, os resultados PARCIAIS do primeiro dia.

03 de julho: Os resultados relativos ao Segundo dia do Evento, serão disponibilizados em tempo real, na Televisão da Equipe técnica de Cronometragem,
durante o Funcionamento da Arena SIGA A TRILHA.

Os resultados GERAIS dos ocupantes dos pódios serão expostos na chamada da montagem dos mesmos.

Serão fixados em Mural na Arena SIGA A TRILHA, os resultados parciais impressos do 1º dia da Prova.

Estarão disponíveis no Site do SIGA A TRILHA e nas Redes sociais do SIGA A TRILHA ainda no dia 03 de julho, os resultados PARCIAIS do segundo dia, e
os resultados GERAIS dos dois dias da Prova.

Os participantes de eventos de etapas deverão largar e terminar todas as etapas para que tenham direito a classificação final. Caso contrário, serão
dados como desistentes ou abandono. Neste caso, não terão seus nomes publicados na classificação geral final da competição.

Desempate – O resultado do dia 02/07 servirá como critério de desempate.

Obrigações e Responsabilidades dos participantes

Acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do evento para verificar
possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações para sua participação no evento.

Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a competição.

A título de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer água potável para reabastecimento dos squeezes dos atletas, em postos de controle ao longo
do percurso.

A organização realiza seguro de vida para todos os atletas inscritos antecipadamente, o qual cobre despesas hospitalares, caso ocorra com o atleta algum
acidente no percurso. O seguro não dará cobertura caso o atleta passe mal por cansaço ou falta de treino.

Cada atleta é responsável pelo zelo e pela guarda de todo o seu equipamento/material de prova e objetos pessoais.

Manter os números na frente da bicicleta, claramente visíveis durante toda a competição.

Facilitar e dar passagem aos atletas mais rápidos que queiram ultrapassá-lo.

Zelar pela boa imagem do mountain bike, do SIGA A TRILHA e pela preservação da

natureza. Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova.

Notificar imediatamente a Secretaria de Prova se vier a abandonar a competição por qualquer motivo. Caso isso não ocorra, a Organização se
reserva o direito de promover uma busca organizada e cobrar desse participante todos os custos que forem gerados por esta ação.

Penalização com Desclassificação

Sujar o meio ambiente: descartar embalagens, objetos e/ou lixo na natureza (caso a Organização forneça água em algum
ponto do percurso, as embalagens deverão ser descartadas até, no máximo, onde a sinalização INDICAR. Todas as garrafas
recolhidas serão doadas para fins sociais e de reciclagem.

Rebocar ou ser rebocado por outro veículo (a motor) utilizando cordas ou quaisquer outros

artifícios. Pegar carona no seu carro de apoio ou qualquer outro.

Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais oficiais de prova.

Pedalar sem capacete durante a prova.

Manobras desleais contra outro biker.

Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição.

Ser acompanhado por terceiros no percurso (carro, moto, bicicleta não inscritas e/ou

outros). Receber manutenção de terceiros fora dos pontos oficiais de apoio.

Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona.

Largar em pelotão à frente daquele reservado para a sua categoria.

Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação).

Biker cuja equipe de apoio sujar os locais de parada.
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Direito de imagem
O SIGA A TRILHA será registrado em vídeo e fotografia pela Organização e seus parceiros oficiais. Os
participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notificá-la por escrito à
organização no ato de sua inscrição no evento. Caso contrário, estarão, automaticamente, autorizando a sua
utilização de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável,
sem limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida
ao autorizador qualquer remuneração.

AVISOS

1) O site do SIGA A TRILHA www.sigaatrilha.com.br e as nossas redes sociais (@sigaatrilhaoficial )divulgarão sempre em primeira mão todas as
novidades que surgirem até a data do evento, bem como para acompanhar a cobertura exclusiva online.

2)A Organização poderá, a seu critério ou conforme orientação, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente.

3)As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Organização, não cabendo recurso a estas decisões.
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