
 

REGULAMENTO CHAPADA CHALLENGER 2018 

 

1. Das disposições gerais 

 
1.1. Participo do CHAPADA CHALLENGER 2018 por vontade própria 

isenta os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento de 

toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, furtos, 

danos e prejuízos que possam advir de sua participação nesta prova, NÃO cabendo 

qualquer tipo de indenização; 

1.2. Estou ciente de meu 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 fui impedido de participar de qualquer outro 

esporte por motivos médicos; 

1.3. Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, 

translados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou 

provenientes da sua participação neste evento, antes, durante ou depois do mesmo; 

1.4. Estou ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares 

abertos ao trânsito normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser 

respeitadas; 

1.5. Estou ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento 

(bicicleta, acessórios, capacete...) durante toda a prova; 

1.6. Estou ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer 

momento, rejeitar a inscrição de um atleta; 

1.7. Estou ciente que será desclassificado se jogar embalagens ou lixo ao 

longo do roteiro; 

1.8. Em caso de emergência, autorizo qualquer pessoa qualificada a 

administrar o tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a 

administração de sangue e derivados sanguíneos; 

2. DOS PERCURSOS 
2.1. O CHAPADA CHALLENGER contará com dois percursos, que poderão 

livremente ser escolhidos pelos participantes, respeitando suas categorias de gênero 

e idade. 

 

2.2. PERCURSO CHALLENCHER 



 

2.2.1. O atleta somente poderá escolher entre a categoria correspondente à sua 

idade ou a elite. 

 

2.2.2. As categorias estão divididas da seguinte forma: 

 

 

• ELITE MASCULINO: 19 ANOS OU MAIS OU CRITÉRIO TÉCNICO 

(NASC. EM 1999 E ANOS ANTERIORES)  

• ELITE FEMININO: 18 ANOS OU MAIS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. 

EM 2000 E ANOS ANTERIORES)  

• JUNIOR: 16 A 18 ANOS ( NASC EM 2000 E 2002) 

• SUB-30: 19 A 29 ANOS (NASC. EM 1989 a 1999) 

• MASTER A1: 30 A 34 ANOS ( 1988 A 1984) 

• MASTER A2: 35 A 39 ANOS ( 1983 A 1979) 

• MASTER B1: 40 A 44 ANOS (1978 A 1974) 

• MASTER B2: 45 A 49 ANOS ( 1973 A 1969 

• MASTER C: MAIOR DE 50 ANOS (1968 E ANOS ANTERIORES) 

 

2.2.3. O percurso CHALLENGER contará com 5 pontos de hidratação, cujas 

localizações serão informadas no congresso técnico. 

 

2.3. PERCURSO TURISMO 
 

• INFANTOJUVENIL (<15 ANOS) 

• TURISMO FEMININO (IDADE LIVRE) 

• TURISMO MASCULINO LOCAL (IDADE LIVRE) 

• TURISMO MASCULINO A( 1989 E ANOS SEGUINTES) 

• TURISMO MASCULINO B ( 1988 E ANOS ANTERIORES) 

 
2.3.1. Não haverá premiação em dinheiro para as categorias do PERCURSO 

TURISMO. 

 

2.3.2. O percurso turismo contará com dois pontos de hidratação localizados ao 

longo do percurso, a localização exata será informada durante o congresso 

técnico. 

 
3. INSCRIÇÕES 

 
3.1. Somente as 200 primeiras Inscrições terão direito a Camisa promocional. 

3.2. Período das Inscrições de 01/01/2018 a 17/03/2018. 

3.3. NÃO haverá inscrição no dia da prova. 

3.4. Preencha corretamente e por completo sua Ficha de Inscrição. 

3.5. A data de sua inscrição será considerada a PARTIR DA DATA DA 

EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO e preenchimento da Ficha de Inscrição. O 

comprovante de pagamento é um documento único e, em caso de dúvida, deverá ser 

apresentado na Secretaria de Prova para a retirada do kit. 

3.6. A Camisa é uma CORTESIA, o tamanho escolhido poderá ser 

alterado/entregue pela Organização de acordo com a disponibilidade em 

estoque. Não haverá troca do tamanho da camisa na entrega do kit. 



 

3.7. A Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a 

inscrição de um atleta. 

3.8. 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. 

3.9. Para receber o kit do atleta os inscritos deverão apresentar um documento 

de Identidade, entregar o TERMO DE RESPONSABILIDADE (menores de 18 anos 

assinada pelo responsável com os dados do mesmo: nome, RG, CPF e grau de 

parentesco) Assinado para retirada do kit. 

 

4. DAS PREMIAÇÕES 
 

4.1. Todos os atletas terão direito a medalha de participação.  

4.2. Os 5 primeiros de cada categoria receberão troféus de acordo com a 

classificação. 

4.3. Os 5 primeiros de cada categoria ELITE MASCULINA receberão 

premiação em dinheiro, conforme tabela abaixo. 

Categoria 
POSIÇÃO 

1 2 3 4 5 

Elite masculina 1000 750 500 250 100 

4.4. Os 3 primeiros das demais categorias que percorrerão o percurso PRO 

receberão premiação em dinheiro. O 4º e 5º colocados receberão brindes, conforme 

planilha abaixo. 

Categoria 
POSIÇÃO 

1 2 3 4 5 

Elite Feminina 400 250 100 BRINDE BRINDE 

Junior 400 250 100 BRINDE BRINDE 

SUB 30 400 250 100 BRINDE BRINDE 

Master A1 (30-34) 400 250 100 BRINDE BRINDE 

Master A2 (35-39) 400 250 100 BRINDE BRINDE 

Master B1 (40 - 44) 400 250 100 BRINDE BRINDE 

Master B2 (45 - 49) 400 250 100 BRINDE BRINDE 

Master C (50 ou mais) 400 250 100 BRINDE BRINDE 

Turismo Masculino A  

(até 29 anos) 
BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE 

Turismo Masculino B  

(maior de 30 anos) 
BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE 

Infanto-Juvenil 

(<15) 
100 70 50 BRINDE BRINDE 

Turismo Local BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE 

 

 

 

5. DO VESTUÁRIO 

5.1. É obrigatório o uso no alinhamento e durante a competição: 

5.2. Capacete, roupas adequadas à modalidade, sapatilha ou tênis.  

5.3. É recomendável que se use óculos de sol e luvas, diminuindo o risco de 

acidentes com os olhos e lesão nas mão em caso de acidente. 



 

 

6. DA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS 

6.1. Os competidores deverão utilizar os números e/ou identificações 

fornecidas pela organização da seguinte forma: 

• Uma placa de PVC que deverá ser fixada na frente da bicicleta (guidão) 

• É responsabilidade do atleta a guarda e a manutenção da placa durante toda a 

prova. Em caso de acidente que danifique a placa a mesma deve ser levada até o 

final da prova, para conferência da equipe organizadora. Caso ocorra a perda da 

placa e o atleta não tenha como comprovar sua identificação será 

automaticamente desclassificado. 

 

7. DO APOIO/ ZONAS DE HIDRATAÇÃO 

 

7.1. A hidratação será feita exclusivamente nas zonas reservadas para este fim, 

demarcadas com placas de início e fim; 

7.2. Caso o atleta tenha equipe de apoio esta somente poderá prestar auxílio 

nestas áreas de hidratação. 

7.3. Não é permitido trafegar em sentido contrário à prova sobre a bicicleta 

para retornar ao ponto de hidratação. 

7.4. Todos os atletas deverão descartar todos os seus resíduos (copos, garrafas, 

plásticos, etc) nos pontos de hidratação. Não será permitida a saída da zona de 

hidratação com garrafas ou copos ou qualquer material que não seja do atleta. Caso o 

atleta desrespeito as ordens da organização para descartar copos e demais resíduos 

dentro da zona de hidratação este será desclassificado. 

 

 


