
 

REGULAMENTO MARATHONBIKE ALAGOINHAS 2018 

 

1. Participo do Marathon Bike Alagoinhas 14ª Edição 2018 por vontade própria isentando 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 minha participação nesta prova, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização; 

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; 

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; 

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; 

5. Estou ciente que é o único responsável pela guarda de meu equipamento (bicicleta, 

acessórios, capacete, etc.) durante toda a prova; 

6. Estou ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a 

inscrição de um atleta; 

7. Estou ciente que será desclassificado se jogar embalagens ou lixo ao longo do roteiro; 

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 
sangüíneos; 

9. A medalha de participação para todos os atletas que completarem a prova;  

10. Estou ciente que além deste Regulamento Particular, sua participação está sujeita às 
normas impostas pela Confederação Brasileira e Baiana de Ciclismo. 

11. LARGADA às 08:30 horas da manhã do dia 05/08/2018 no estacionamento do ESTÁDIO DO 
CARNEIRÃO, Centro de Alagoinhas e CHEGADA no mesmo local . 

12.É proibido pular a grade ou cavaletes que delimitam a área para entrar na pista no 
momento que antecede a largada da prova,o atleta deverá observar o trajeto colocado pela 
organização do evento, e não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer 
tipo de vantagem na hora da largada. O descumprimento dessa regra, causará a 
desclassificação do atleta. 

12. A prova terá 02 (dois) PERCURSOS dentro do mesmo roteiro, 01 (um) denominado 
PERCURSO A (Categorias Oficiais com aproximadamente 78 km), e outro denominado 

PERCURSO B (Categorias Iniciantes com aproximadamente 53 km) 

13. Todas as informações e dúvidas sobre a prova ,serão passadas e tiradas no Congresso 
Técnico, que será realizado no dia 04 de Agosto às 19:00 hrs no mesmo local do evento.  Os 
atletas que não participarem do Congresso Técnico, não terão o direito de fazer qualquer 
questionamento sobre a prova.  

 

  



MOTIVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

-Não passar em todos os postos de controle (PSs); 

-Receber ajuda externa; 

-Trafegar em caminhos que não seja o marcado pela organização; 

-Não realizar de Bike a totalidade do percurso marcado pela organização; 

-Não está com a placa de identificação na frente da bike; 

-Poluição do meio ambiente; 

-Praticar qualquer áto antidesportivo; 

 

PERCURSO A | CATEGORIAS OFICIAIS CBC (MASCULINO) 

ELITE MASCULINA: 18 anos acima  (nasc. em 2000 e anos anteriores) 

ELITE FEMININA : 18 anos acima (nasc.em 2000 e anos anteriores) 

SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 1995 a 1989) 

MASTER A1: 30 a 34 anos (nasc. em 1988 a 1984) 

MASTER A2: 35 a 39 anos (nasc. em 1983 a 1979) 

MASTER B1: 40 a 44 anos (nasc. em 1978 a 1974) 

MASTER B2: 45 a 49 anos (nasc. em 1973 a 1969) 

MASTER C1: 50 a 54 anos (nasc. em 1968 a 1964) 

MASTER C2: 55 a 59 anos (nasc. em 1963 a 1959)- FARÃO PERCURSO B 

MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1958 e anos anteriores)- FARÃO PERCURSO B 

 

PERCURSO B | CATEGORIAS MARATHON ( NÃO OFICIAIS) 

INICIANTE A (18 a 29 anos) 

INICIANTE B ( 30 a 39 anos)  

INICIANTE C (40 a 49 anos) 

INICIANTE D ( 50 + ) 

MASTER A FEMININO (ATÉ 39 anos) 

MASTER B FEMININO (40 anos acima) 

JUNIOR (15 a 17 anos) 

DUPLA MISTA (livre) 

DUPLA  MASCULINA  (até 80 anos - SOMA DAS IDADES) 

DUPLA MASCULINA  ( 81 anos acima - SOMA DAS IDADES) 



DUPLA FEMININA (LIVRE) 

100 KG+(LIVRE) 

PNE- PARATLETA ( Idade livre e inscrição gratuita ) 

E-BIKES  ( Bike com pedal assistido ) 

DUPLA MASCULINA PRO (até 80 anos FARÃO PERCURSO A) 

DUPLA MASCULINA PRO (81 anos acima FARÃO PERCURSO A) 

 

INSCRIÇÕES 

a) Período das Inscrições de 01/03/2018 a 20/07/2018 (OBS) O encerramento das inscrições 

pode acontecer a qualquer momento se chegar ao limite de vagas estabelecido pela 

organização do evento. 

b) As inscrições somente serão realizadas pelo site oficial do evento 

www.marathonbike.com.br e pela Ticket Agora, não avendo outros postos de inscrições. 

ALTERAÇÕES NAS INSCRIÇÕES: 

a) Qualquer alteração a ser feita nas inscrições tipo (mudança de 

participante,categoria,percurço) Só serão feitas impreterivelmente até o dia 20 de Julho. 

b) Não averá reembolso de valores da organização do evento aos atletas que desistirem de 

participar da prova.  

 

c) Preencha corretamente e por completo sua Ficha de Inscrição. 

d) 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. 

e) A Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um 

atleta, 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. 

NÃO AVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA 

KIT DO ATLETA 

1 SQUEEZE PERSONALIZADO DO EVENTO 

1 SACOCHILA PERSONALIZADA DO EVENTO 

1 PLACA DE INDENTIFICAÇÃO PARA A BIKE 

1 PULSEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO POS PROVA 

1 SEGURO ATLETA 



 

ENTREGA DE KITS 

1-OS BIKERS DEVERÃO APRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE, ENTREGAR O TERMO DE 

RESPONSABILIDADE ASSINADO (MENORES DE 18 ANOS COM A AUTORIZAÇÃO ASSINADA PELO 

RESPONSÁVEL). 

2-NÃO AVERÁ TROCA DE TAMANHO DE CAMISA NA ENTREGA DOS KITS 

 AUTORIZAÇÃO COM FORMULARIO PRÓPRIO ,RETIRAR NO SITE DO EVENTO EM AUTORIZAÇÕES)  

ENTREGA DE KITS PARA TERCEIROS 

PARA RETIRAR O KIT PARA TERCEIROS E A AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE 

IDADE, DEVERÁ LEVAR O FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E 

ASSINADO COM A XEROX DO RG ( RETIRAR O FORMULÁRIO NO PRÓPRIO SITE DO EVENTO EM 

AUTORIZAÇÕES) 

NÃO HAVERÁ  ENTREGA DE KIT DE PARTICIPAÇÃO NO DIA DA COMPETIÇÃO. 

 

 

 PREMIAÇÃO 

a) Todos os Atletas que completarem aprova terão direito a uma Medalha de Participação; 

b) Será entregue troféus para os 05 (cinco) primeiros colocados em todas as categorias;  

c) Premiação em dinheiro apenas para as CATEGORIAS OFICIAIS . 

d) Todos os atletas deveram usar ( OBRIGATORIAMENTE ) a camisa do evento durante a prova, 

podendo usar suas camisas particulares antes da largada e após a chegada! Será 

desclassificado os atletas que descumprirem essa norma.. 

  

A ORGANIZAÇÃO DE PROVA PODERÁ MODIFICAR/ALTERAR QUALQUER ITEM DESTE 

REGULAMENTO. 

 

DESEJAMOS UMA BOA PROVA Á TODOS OS ATLETAS 

 

 

 

 

 

 


