
  

 

 

AMAZING RUNS CANASTRA  MTB CUP 

REGULAMENTO OFICIAL 

A Amazing Runs Canastra MTB CUP é uma grande oportunidade de pedalar por trilhas pouco exploradas, em locais de natureza 

intocada e 

brotam no imenso chapadão em forma de baú ou canastra, que formam cânions, cachoeiras e grotas. Na Serrada Canastra se 

encontra a nascente do Rio São Francisco e como umberçário de rios, está situada no divisor de duas grandesbacias hidrográficas: a 

do rio Paraná e a do São Francisco. 

REALIZAÇÃO:Global Vita / Átimo Experience 

DATA:03 de novembro de 2017 

MTB Distâncias: 40Km Sport /  

CIDADE SEDE: São João Batista do Glória - MG. 

LOCALDE LARGADA E CHEGADA 

- MTB: Praça Belo Horizonte, São João Batista do Glória - MG.  

- HORARIO DE LARGADA:8:00HS 

LIMITE DE PARTICIPANTES:  

MTB:SPORT: 300 Atletas /  

Total: 300 ATLETAS.  

 

1. TEMPO LIMITE E CORTE: 

 LIMITE DE CONCLUSÃO: 8hs de prova. Até as 16:00 do dia 03/11/2017 na praça de São João Batista do Glória 

 A ORGANIZAÇÃO DESATIVARA O SISTEMA DE CRONOMETRAGEM as16H15MIN,  

 

 

2. INSCRIÇÕES: 

PRÉ-LANCAMENTO: VALORES 1ª LOTE: de 07/07/2017 à 07/10/2017 

MTB INDIVIDUAL 

MTB SPORT 40 Km: R$ 195,00 

 

DESAFIO DO LOBO GUARA/  

MTB 40Km (sexta) + RUN 14km (sábado)R$: 315,00 

 

2ª LOTE: de 08/10/2017 à 01/11/2017  

MTB INDIVIDUAL 

MTB SPORT 40Km: R$ 215,00 

 

DESAFIO DO LOBO GUARA:  

MTB 40Km (sexta) + RUN 14km (sábado)R$: 335,00 



  

 

 

CONSIDERAÇOES 

 Atletas maiores de 60 anos têm desconto de 50% no valor da inscrição, com base no último lote. 

 PERÍODO: De 07/07/17 até 01/11/17, ou até quando for preenchido o limite máximo de atletas inscritos. 

 Inscrições somente online através do site www.amazingruns.com.br.  

 Dúvidas pelo telefone: (41) 3057-4846 

 Inscrição de atletas menores de 18 anos, mediante autorização reconhecida por firma e acompanhamento dos pais ou 

responsáveis legais; (mínimo 16 anos completos) 

 Não haverá devolução do valor da inscrição; a inscrição é de caráter pessoal e intransferível e só poderá ser realizada das 

maneiras disponibilizadas pela organização, sendo que é de total responsabilidade do atleta o preenchimento correto de 

todos os campos da ficha de inscrição.  

 Dados incorretos poderão até desclassificar o atleta no dia da prova.  

 Atletas que utilizarem indevidamente a inscrição de outro atleta, serão ambos suspensos das provas organizadas pela Global 

Vita e Atimo Experience pelo prazo de24 meses, e poderão sofrer processo judicial de falsidade ideológica.  

 Não haverá prorrogação da data de inscrição.  

 Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento, declara encontrar-se em perfeitas condições 

físicas e psicológicas e ter treinado para correr a AMAZING RUNS CANASTRA. 

 

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

Como parte do trabalho de responsabilidade social da Global Vita e Atimo Experience, serão isentos do pagamento da taxa de 

inscrição os atletas carentes que comprovarem sua situação mediante a apresentação de alguma carteira de programa social do 

governo federal ou estadual. O número de isenções será limitado aos primeiros 10 atletas inscritos. 

 

4. CRONOMETRAGEM: 

A classificação da AMAZING RUNS CANASTRA será realizada através do sistema chip (cronometragem eletrônica), por tempo bruto. 

O chip será descartável (não sendo necessário sua devolução), e ao chegar o atleta deverá destacar o vale medalha do número e 

trocar pela sua medalha. Em hipótese alguma será entregue medalha sem o respectivo vale. 

 

4.1 PONTOS DE CONTROLE: 

Haverá em pontos distantes e estratégicos de cada prova, postos de controle para confirmar que o atleta percorreu o trajeto 

completo de sua categoria. A não passagem por esses pontos, pode acarretar na classificação em uma categoria de distância menor 

ou até mesmo na desclassificação, dependendo do caso. 

O competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela organização, sob pena de punição ou desclassificação para quem 

burlar. O uso de atalhos é proibido. É de responsabilidade do atleta ter conhecimento e permanecer no percurso designado. 

 

5.CATEGORIAS MTB: 

SPORT 40K 

MASCULINO 



  

 

 SUB 20  ( Nasc. A partir de 1998 ) 

 SUB 30  ( Nasc. 1997 a 1988 ) 

 SUB 40  ( Nasc. 1987 a 1978 ) 

 SUB 50  ( Nasc. 1977 a 1968 ) 

 OVER 50  ( Nasc. Até1967 ) 

 

FEMININO 

 SUB 30  ( Nasc. A partir de 1988 ) 

 OVER 30  ( Nasc. Até1987 ) 

6.  PREMIAÇÃO: 

 Troféu para os 3 primeiros colocadosmasculino e feminino gerias no MTB 40K Sport; 

 Não haverá premiação por Faixa Etária; 

 Não haverá premiação em dinheiro.  

 A cerimônia de premiação será realizada na Arena da Praça da Igreja em SJBG a partir das 16hs do dia 04/11/17; 

 Não serão entregues troféus em outra data.  

 

7.KIT DO ATLETA: 

Horário e local da retirada de kits:  

Centro de apoio ao turista - Rua João Pessoa n° 20 - em São João Batista do Glória dias: 

02/11/2017 (quinta feira) - das 17hs às 20hs (MTB e RUNS); 

03/11/2017 (sexta feira) - das 16hs às 18hs (RUNS); 

ARENA DO EVENTO - 03/11/2017 das 6:45 s às 7:15hs (apenas MTB) 

 Para a retirada do kit o atleta deverá apresentar seu protocolo de inscrição, ou identidade com foto.  

 O kit do atleta é composto por numero da bike (deve ser fixada na parte frontal), chip, camiseta, viseira ou boné e brindes 

dos patrocinadores; 

 A organização estará disponibilizando camisetas nos tamanhos: M Baby Look ; P  Unissex; M Unissex; G Unissex e GG 

Unissex em quantidades limitadas, garanta a sua fazendo sua inscrição com antecedência. 

 

8. HIDRATAÇÃO: 

A AMAZING RUNS CANASTRA, contará com 1 ponto de hidratação nas provas de 40k e é de responsabilidade do atleta se manter 

hidratado adequadamente. Leve pelo menos 2 garrafas ou sistema de 1,5L ou mais. 

Na chegada os atletas receberão água, isotônico e fruta. 

 

9.EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS: 

As provas da AMAZING RUNS CANASTRA passarão por trechos em áreas remotas. Será necessário carregar o tempo todo a lista de 

equipamentos abaixo:  

 Bicicleta adequada; 



  

 

 Capacete; 

 Luvas; 

 Sistema de Hidratação com mínimo 1,5 litros (2 garrafas ou sistema na mochila); 

 Kit reparo de pneus; 

 Pneus de trilha; 

 Alimentação adequada;  

 

10. INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NÚMEROS E FISCALIZAÇÃO: 

 O uso do número da bike é obrigatório, devendo o mesmo, ser afixado na parte frontal da bicicleta. 

 A prova terá fiscais de percurso e, portanto, qualquer irregularidade, será passível de desclassificação. 

 Percurso  O competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela organização, sob pena de punição ou 

desclassificação para quem burlar. O uso de atalhos é proibido. É de responsabilidade do atleta ter conhecimento e 

permanecer no percurso designado. 

 Serão disponibilizados aos atletas, ambulância, sanitários químicos, água potável, isotônicos e lanche. 

 - rechos próximos a cidades 
estarão asfaltados e abertos ao transito. Respeite as leis de trânsito vigentes; 

 Penalizações 
 Será penalizado com perda de direito de premiação e desclassificação da prova o atleta que: 

 Jogar lixo de qualquer espécie na mata ou em área pública; 
 Pedalar sem capacete durante a prova; 
 Pedalar sem o numeral de identificação da bike; 
 Pedalar sem camisa; 
 Prestar informações erradas ou falsas na ficha de inscrição; 
 Realizar manobras desleais contra outros atletas; 
 Praticar atos antiesportivos; 
 Trocar de bicicleta ou atleta; 
 Empurrar ou ser empurrado por outro atleta; 
 Fazer uso de reboque durante a prova; 
 Pegar carona com quaisquer veículos como motos batedores, veículos de apoio da prova ou outros. 
 Ser acompanhado por terceiros não inscritos/veículos particulares de apoio, ao longo do percurso; 
  
 Passar pelo pórtico de cronometragem sem a sua placa de identificação. 

 

12.APOIO MÉDICO: 

 Os atletas inscritos na prova terão assistência médica na largada, parte do percurso e chegada da prova e seguro contra 

acidentes.  

 O atendimento médico de emergência dar-se-á no Hospital Municipal Dona Chiquita, em São João Batista do Glória, bem 

como UTI móvel de plantão, ou outra unidade de saúde por solicitação do atleta ou responsável.  

 

13.SEGURO DO ATLETA: 

 Os atletas oficialmente inscritos na AMAZING RUNS CANASTRA, estarão cobertos por um seguro contra acidentes pessoais, 

somente válido para o dia da prova; 

 Este seguro não cobre doenças pré-existentes. 

 O não preenchimento correto dos campos da ficha de inscrição implicará em renúncia ao direito de uso do seguro. 

 Se o atleta tiver que ser hospitalizado, as despesas serão por conta do atleta, podendo o atleta ou seus familiares optar por 

qualquer hospital de sua escolha. 

 



  

 

14. Política de reembolso / cancelamento:  

As solicitações de cancelamento ou reembolso devem ser feitas no prazo máximo de 30 dias de antecedência ao evento, as 

solicitações feitas fora do prazo não serão atendidas. O processo de reembolso pode ser feito de três formas: 

 O valor pago fica como crédito e pode ser transferido integralmente para a aquisição de uma nova inscrição de qualquer 

prova do Circuito AR 2017 e 2018;  

 A inscrição fica como crédito para aAR Canastra 2018 

 A restituição do valor investido com um decréscimo de 30% referente a taxas e custos operacionais.  

As solicitações para transferência de inscrição devem ser feitas no prazo máximo de 12 dias de antecedência ao evento, as 

solicitações feitas fora do prazo não serão atendidas. A inscrição é de caráter pessoal e a transferência só poderá ser realizada das 

maneiras disponibilizadas pela organização, sendo que é de total responsabilidade do atleta o preenchimento correto de todos os 

campos da ficha de inscrição. Dados incorretos poderão até desclassificar o atleta no dia da prova. 

 

15. OBSERVAÇÕES FINAIS: 

 No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições estipuladas nesse regulamento. 

 A prova será realizada com qualquer condição climática, salvo motivos de força maior; 

 A organização da prova reserva-se ao direito exclusivo de comercializar as fotos e filmagens oficiais da prova. 

 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova. 

 A organização não se responsabiliza por hospedagem e alimentação para nenhum atleta. 

 


