REGULAMENTO DESAFIO LATITUDE 12 PREMIUM
O DESAFIO LATITUDE 12 PREMIUM é uma competição de Trail Run e de
Mountain Bike XCM, que se realizará nos dias 10 e 11 de novembro de 2018.
O evento será exclusivamente disputado em duplas, condição válida para as
duas modalidades. Dia 10 de novembro será a prova de Trail Run, e dia 11 de
novembro será a prova de Mountain Bike.
- REGRAS GERAIS
- Todos os atletas são obrigados a apresentar seu documento de identidade
no momento da retirada dos kits de inscrição. A idade mínima de participação é
de 16 anos, completos até 31 de dezembro do ano em que a corrida acontece.
- Categorias
A definição das categorias se dá pela soma da idade dos dois atletas que
compõem a dupla. A idade a ser considerada é aquela que o atleta terá até o
dia 31 de dezembro. Portanto, mesmo aqueles atletas que fazem aniversário
após a data da prova, já devem considerar sua idade futura até o final do ano.
A idade mínima de participação é de 16 anos.
Percurso: TRAIL RUN 5K
Trail Run Dupla Masculina – soma das idades até 80 anos; soma das idades
acima de 80 anos;
Trail Run Dupla Feminina – categoria única;
Trail Run Dupla Mista - categoria única;
Percurso: TRAIL RUN 10K
Trail Run Dupla Masculina – soma das idades até 80 anos; soma das idades
acima de 80 anos;
Trail Run Dupla Feminina - categoria única;
Trail Run Dupla Mista - categoria única;
Percurso: TRAIL RUN 21K
Trail Run Dupla Masculina – soma das idades até 80 anos; soma das idades
acima de 80 anos;
Trail Run Dupla Feminina - categoria única;
Trail Run Dupla Mista - categoria única;
Percurso: MTB 30K

Mountain Bike Dupla Masculina – soma das idades até 80 anos; soma das
idades acima de 80 anos até 100 anos, soma das idades acima de 100 anos;
Mountain Bike Dupla Feminina - soma das idades até 80 anos; soma das
idades acima de 80 anos;
Mountain Bike Dupla Mista - soma das idades até 80 anos; soma das idades
acima de 80 anos;
Percurso: MTB 50K
Mountain Bike Dupla Masculina – soma das idades até 80 anos; soma das
idades acima de 80 anos até 100 anos, soma das idades acima de 100 anos;
Mountain Bike Dupla Feminina - soma das idades até 80 anos; soma das
idades acima de 80 anos;
Mountain Bike Dupla Mista - soma das idades até 80 anos; soma das idades
acima de 80 anos;
Percurso: EXTREME 21K + 50K
Trail Run + Mountain Bike Dupla – categoria única, sem limite de idade e sexo.
- Só serão aceitas mudanças nas inscrições, como mudanças nas duplas ou
mudanças de categorias ou mudanças nos tamanhos das camisas, até o último
dia de inscrições;
- Os atletas devem garantir que têm aptidão para a atividade que se
inscreveram, estão bem de saúde e bem treinados.
- Aos organizadores da corrida reserva-se o direito de impedir que um atleta
continue na prova por sugestão de um membro da equipe médica oficial da
corrida ou qualquer outro médico reconhecido pelos organizadores da corrida.
E esta decisão dos organizadores da corrida a este respeito será final.
- Sobre as bicicletas para o mountain bike
- Somente bicicletas de mountain bike em boas condições e "prontas para
competir" serão permitidas na largada da prova.
- Para efeito da regra, "prontas para competir" significa: a placa frontal com o
número de inscrição deve estar bem fixada e visível para o comissário; a placa
deve ser exibida, conforme recebidas no kit do atleta; a bicicleta deve estar em
perfeita condição de segurança; extremidades do guiador e extensões de
guiador devem estar ligadas e não podem ter arestas cortantes ou irregulares;
a utilização de tri-bares e rodas de pás não são permitidos; as bicicletas
podem ser impelidas apenas, através de pedais, por ação dos cilclistas que as
guiam e sem qualquer forma de assistência (eléctrica ou de outra forma).
- Cada piloto é responsável pela manutenção do seu / sua própria bicicleta
para a duração da corrida; em todos os casos de manutenção e reparação, os
pilotos são obrigados a completar a distância total do percurso e devem

completar dentro do tempo máximo pré estipulado pela organização; o tempo
gasto em manutenção e/ou reparo, portanto, não vão dar a nenhum piloto
qualquer prorrogação no prazo máximo da etapa.
- Vestuário
- O corredor deve usar não pode competir sem camisa.
- O ciclista deve usar capacete em todos os momentos durante a corrida; todos
os capacetes devem respeitar as normas 'ANSI' internacional; o traje de
ciclismo adequado, incluindo uma camisa, também deve ser usado em todos
os momentos.
- Duplas
- Atletas devem andar com seu companheiro de equipe em todos os
momentos, e devem permanecer dentro do tempo de separação máxima de 2
minutos; a separação dos atletas pode ser medida em vários pontos de
controle designados durante a prova e sem prévio aviso; e penalidades podem
ser aplicadas a cada ocorrência de separação entre eles fora do limite de
tempo permitido durante a prova; qualquer atleta pode receber ajuda física de
seu parceiro de equipe ou mesmo de um concorrente. Para fins deste contato,
"ajuda física" pode ser: a partilha de água e alimentação. No caso específico do
mountain bike os atletas podem também fazer a troca de peças de bicicleta e
acessórios (não incluindo o troca de quadro de bicicleta), a assistência com
manutenção e reparo, e/ou empurrando e/ou rebocando por contato físico; O
reboque entre atletas por meio dispositivos mecânicos não é permitido; o atleta
está autorizado a "voltar para trás" na rota, em qualquer momento, a fim de
reunir-se com seu companheiro ou a fim de alcançar a zona mais próxima de
suporte técnico (se aplicável), desde que ele não ponha em risco qualquer
outro atleta ao fazê-lo.
- Identificação do atleta
- Ambos os atletas de uma equipe devem exibir os números a todo tempo; os
números nas bicicletas e nos atletas do trail run devem manter-se firmemente
fixados na parte dianteira da bicicleta e do atleta (respectivamente), e não
podem ter sua visualização obstruída por fitas, cintas, cabos ou outros itens; os
números de corrida não podem ser modificados ou alterados de qualquer
forma, incluindo o corte, a adição de adesivos, eliminando existente adesivos
ou cortes; nenhuns dos logotipos oficiais de patrocinadores podem ser
removidos ou escondidos pelos números de competição e/ou podem ser
dissimulados de qualquer forma.
- É de responsabilidade do atleta conhecer o horário de largada da sua prova;
os atletas devem alinhar na largada, pelo menos, 15 minutos antes da hora de
início da prova; se uma equipe perde o seu tempo de partida, eles só serão
autorizados a iniciar a critério de um comissário; não serão permitidos atletas

no curso fora das horas oficiais de prática (se aplicável) ou no dia da corrida
antes de seu horário de início atribuído.
- Início das provas.
- A grade para a largada abre 30 minutos antes do início de cada prova, a
menos que seja comunicado de outra forma; as zonas de largada serão
fechadas rigorosamente 5 minutos antes do seu horário de início; as equipes
que chegarem atrasadas deverão começar no final da fila de largada; os atletas
devem entrar na zona de largada com sua dupla e, no caso do mountain bike,
com suas respectivas bicicletas. Uma vez dentro, devem lá permanecer.
- Percursos
- Os atletas devem completar o percurso total designado e a distância da
prova; a distância real da corrida pode variar da distância publicada ou
informada anteriormente; o atleta deve sempre seguir o trajeto oficial, obedecer
às instruções dos comissários ao longo do percurso e não pode tomar
quaisquer atalhos ou outra vantagem contra seus concorrentes. A
responsabilidade de seguir o percurso oficial é de cada participante; os atletas
que por qualquer motivo saírem do percurso pré-estabelecido, devem retornar
ao mesmo ponto exato de onde saíram dele; qualquer desvio feito por um
atleta, que seja realizada sem a intenção de reencontrar ou retornar para o
percurso oficial, será devidamente penalizado; nenhum atleta deve invadir ou
trespassar terra/área privada que não esteja aberta para fazer parte do
percurso da prova de Trail Run ou Mountain Bike.
- Marcações do percurso
- As marcações dos percursos serão feitos com placas, fitas e/ou com cal no
solo; divisões dos percursos serão sinalizadas com placas; sempre que for
necessário, durante a prova haverão pessoas devidamente identificadas com
camisas da organização indicando os trajetos a serem percorridos.
- O tempo de corrida
- Somente os tempos totais de cada equipe serão revelados e anunciados,
porém tempos individuais de cada atleta serão registrados para fins de
mensuração da separação de cada atleta para fazer valer a regra dos dois
minutos de distância; o tempo da equipe é determinado pelo momento em que
o segundo membro da equipe passa a linha de chegada/pórtico de chegada; a
linha de largada permanecerá aberta por 15 minutos após a hora de início da
prova; o atleta que não puder estar na sua hora de início, deve informar ao
comissário da largada dentro de 15 minutos depois do horário de início, para
então solicitar a aprovação de um início tardio; nenhum atleta ou dupla pode
iniciar a prova atrasado sem aprovação de um comissário. Se não houver tal
aprovação de um início tardio, o atleta será considerado um desistente,
portanto não receberá nenhum resultado anunciado e será automaticamente

desclassificado; o tempo máximo da etapa não será ajustado para aquele atleta
que começar sua prova atrasado em um início tardio, e/ou que começou em
um gate de largada mais tarde do que a prevista inicialmente para ele.
- Tempo máximo de prova
- Os tempos máximos da prova serão determinados de acordo com o
comprimento da prova e o terreno a ser coberto; tempos máximos da prova
serão incluídos no site e no registo da corrida, mas podem ser alterados pelos
organizadores da corrida. Todas as variações serão comunicadas aos atletas
no evento de briefing da prova, que será feito em data previamente
comunicada aos atletas; o tempo máximo permitido para a corrida será
anunciado pela organização através dos canais oficiais da competição; os
atletas de mountain bike podem cruzar a linha de chegada a pé, desde que
tenham consigo suas bicicletas; os organizadores da corrida poderão designar
pontos intermediários de corte que devam ser alcançados dentro de horários
específicos para a prova. Todas as duplas que falharem ou forem classificadas
como incapazes de alcançar tais pontos na opinião exclusiva dos
organizadores da corrida e dos comissários, serão impedidos de continuar a
prova, retirados do percurso e classificados como desistentes; os
organizadores da corrida poderão, a qualquer tempo, impor adicionais pontos
de corte, devido a razões de segurança. As disposições da regra serão
aplicadas aos atletas que ainda não atingiram o designado ponto de corte
dentro do tempo previsto, ou, na opinião exclusiva dos organizadores da
corrida e comissários, não irão razoavelmente ser capazes de fazê-lo; qualquer
atleta não capaz de completar uma fase será transportado para a base; se um
atleta não puder continuar a prova por qualquer motivo, todo o esforço será
feito para transportá-lo para o fim de corrida ao seu próprio custo; os
organizadores da corrida podem cancelar a prova, a qualquer momento, a seu
critério, devido a preocupações de segurança ou qualquer outro motivo que
considerem adequados.
- Premiação
- A cerimônia de premiação acontecerá no mesmo dia do encerramento da sua
respectiva modalidade, portanto sábado será feita a premiação dos atletas do
trail run e domingo de mountain bike. A premiação da categoria Extreme
acontecerá no domingo, junto com a de mountain bike. Na cerimônia de
premiação da prova serão chamados ao pódio as cinco primeiras duplas de
cada categoria.
- Regras de trânsito
- A competição não tem uso exclusivo de quaisquer vias públicas do trajeto,
portanto, cabe aos atletas obedecer a todos os regulamentos de tráfego
regulares em todos os momentos da prova; instruções da equipe de staff
devem ser rigorosamente respeitadas.

- Check points
- Haverão Postos de Controle (PCs) durante a prova, nos quais as regras de
separação entre categorias irão ser executadas; as duplas que não forem
detectadas quando passarem pelos Postos de Controle (PCS) poderão ser
desclassificadas; a localização dos PCs não serão divulgadas.
- Retirada dos kits e briefing
- A retirada dos kits dos atletas será feita em data e local previamente
divulgado pela organização do evento através do site oficial. O atleta deverá
apresentar documento de identificação com foto para a retirada do seu kit; caso
não possa comparecer, o atleta deve enviar procuração com firma reconhecida
para que outra pessoa o represente e retire seu kit. Nenhuma alteração de
categoria será permitida após o fechamento do cadastramento da competição.
A coordenação da prova fará uma reunião de briefing em data e local
previamente divulgado através do site oficial da competição.
- Nutrição e hidratação
- Os atletas são responsáveis por levar sua água e nutrição; os organizadores
da prova irão fornecer água nos pontos de água previamente indicados, que se
destina apenas para beber e se hidratar. O uso dessa água para outros fins
não será permitido.
- Apoio secundário ou externo
- Nenhuma assistência secundária ou externa será permitida. Para fins deste
regulamento, "ajuda externa" inclui assistência física (como definido em regra
anterior) por qualquer pessoa que não seja um concorrente ou companheiro ou
pessoal dos pontos credenciados e dos pontos de água oficiais da prova;
vácuo é permitido entre os atletas, seus parceiros de dupla e colegas
competidores, mas nenhum atleta pode fazer vácuo atrás de uma pessoa que
não seja um participante da prova; nenhuma outra forma de vácuo é permitida;
nenhum outro veículo não oficial está autorizado a acompanhar o percurso da
prova. No entanto, ajudantes dos atletas podem dirigir seus próprios veículos
nas vias públicas para atingir os pontos de apoio para apoiar os atletas
vocalmente. Algumas secções do percurso poderão ser fechadas a todo e
qualquer tráfego que não seja do evento - incluindo algumas vias públicas. O
seu fechamento deve ser respeitado por todos; nenhum atleta e/ou ajudante,
suporte de equipe, etc, pode acessar qualquer área restrita na prova sob pena
de desclassificação.
- Assistência médica e técnica
- Assistência médica será fornecido pelos organizadores da prova em um dos
pontos de água oficiais; assistência técnica pode ser prestada para os atletas
em zonas neutras de suporte técnico ao longo do percurso, os atletas serão

informados no site oficial onde estarão disponíveis estas áreas durante as
etapas da prova. Os atletas deverão portar documentos de identificação,
carteira do Plano de Saúde e dinheiro, a fim de suprir qualquer eventual
necessidade durante a prova.
- Desistências e a formação de novas duplas
- As duplas ou atletas que não possam continuar a prova por qualquer motivo,
devem informar imediatamente à organização. Se qualquer atleta ou dupla
falhar em informar à organização da corrida da sua retirada/desistência, e for
necessário iniciar uma operação de busca e resgate, o custo da mesma será
por conta do atleta ou da dupla.
- Meio ambiente e ética
- Os atletas devem respeitar o meio ambiente em todos os momentos da
prova, portanto não será tolerado jogar lixo ou causar qualquer dano ao meio
ambiente. Em particular, mas sem limitar a generalidade desta regra, as
seguintes ações são especificamente proibidas: descartar garrafas plásticas de
água, embalagens, peças de bicicleta no meio ambiente; desviar-se da rota
passando por área preservada; também não é permitido ao atleta fumar em
qualquer ponto do percurso da prova.
- Reclamações
- Quaisquer reclamações devem ser apresentadas por escrito e entregues ao
comissário após o atleta ter cruzado a linha de chegada; um depósito de R$
500,00 deve acompanhar qualquer reclamação; se a reclamação for
considerada procedente, o depósito será devolvido; se a reclamação for
indeferida, o depósito será mantido e doado para o desenvolvimento e
melhoramento futuro da competição; reclamações devem ser apresentadas no
prazo de 1 hora após o atleta cruzar a linha de chegada.
- Doping
- Reserva-se o direito aos organizadores da corrida de, se julgar necessário,
testar qualquer atletas por doping e/ou o uso de qualquer substância ilegal;
todos os resultados serão encaminhados para as respectivas Federações para
que se apliquem as sanções previstas pelas mesmas.
- Código de conduta
- É esperado de todo o atleta exibir o espírito esportivo em todos os
momentos, o não uso de linguagem ofensiva ou abusiva durante a
competição, a não ocorrência de qualquer ação de forma antidesportiva, o não
desrespeito com os funcionários, ou ignorar as normas da prova.
PENALIDADES E MULTAS
- Penalidades para violações das regras

- Qualquer violação das regras da competição estará sujeita a penalidades.
- Validade da Inscrição
- Não será permitida prorrogação ou transferência de um ano para outro; a
inscrição é válida somente até a data do evento para a qual foi adquirida. Caso
queira transferir sua inscrição, a pessoa detentora da vaga deverá comunicar a
situação à organização até o último dia de inscrições. Caso de desistência:
somente mediante validação direta da organização, sendo realizada somente
para pedidos dentro do prazo de 7 dias após a compra online. (conforme Art.
49 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90)

