
 

REGULAMENTO ROCKY MOUNTAIN GAMES 2019 
 

Local: Campos do Jordão 

Data: 3 e 4 de agosto de 2019  

Site oficial: www.rockymountaingames.com.br  

 

1. ORGANIZAÇÃO  

O ROCKY MOUNTAIN GAMES é um festival da vida ao ar livre, envolvendo competições  

esportivas, atividades recreativas e atrações culturais. O festival é uma realização da Rocky 

Mountain Sports Content com organização da Átimo Experience. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os direitos e obrigações dos participantes do ROCKY MOUNTAIN GAMES estão descritos no 

regulamento a seguir. Todos que desejarem participar do ROCKY MOUNTAIN GAMES 

devem aceitar os termos deste regulamento e segui-los. A organização se reserva o direito de 

tomar decisões para garantir a segurança de todos e o bom andamento das provas e atividades. 

Todos serão informados sobre eventuais mudanças assim que as mesmas forem decididas e 

definidas.  

 

3. INSCRIÇÕES 

 Podem ser feitas de 13/03/19 até 01/08/19, ou quando for alcançado o limite máximo de 

atletas inscritos, somente online através do site www.ticketagora.com.br  

 É de total responsabilidade do atleta o preenchimento correto de todos os campos de 

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

 Não é permitida a inscrição de atletas menores de 15 anos.  

 Atletas de 15 a 18 anos só podem se inscrever com autorização dos pais ou responsáveis. 

 Atletas entre 15 e 18 anos e maiores de 60 anos têm desconto de 50% em qualquer 

inscrição. 

 Não haverá devolução do valor da inscrição.  

 A inscrição é pessoal e intransferível. Atletas que utilizarem indevidamente a inscrição de 

outro atletas serão ambos suspensos das provas organizadas pela Rocky Mountain e 

poderão sofrer processo judicial por falsidade ideológica. 

 Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento e declara 

encontrar-se em perfeitas condições físicas e psicológicas para participar das provas 

escolhidas. 

 A retirada de kits será feita na arena do evento, na sexta feira dia 2 de agosto, a partir das 

17hs até as 23hs; no sábado, dia 03, a partir das 5h em Santo Antônio do Pinhal (para 

atletas da prova de ciclismo); no sábado, a partir das 7h na arena do evento para as provas 

de trail run e dog run; e no sábado, das 11h às 18h para as provas de MTB e Uphill.   

 

4. COMPETIÇÕES 

http://www.rockymountaingames.com.br/
http://www.ticketagora.com.br/


No ROCKY MOUNTAIN GAMES serão realizadas competições esportivas independentes. 

Algumas dessas competições resultarão em um ranking de pontos aos inscritos na Categoria Rei 

e Rainha, que somados, definirão os títulos de “REI” e “RAINHA” do evento.  

 

MODALIDADES COMPETITIVAS:  

- Ciclismo de estrada: 50 km*  

- Corrida de montanha: 6 km/ 10km /25km*  

- Corrida com cachorro – 6 km (não soma pontos para Rei e Rainha) 

- Bike Downhill (não soma pontos para Rei e Rainha) 

- Mountain Bike: 20 km e 35km*  

- Corrida Uphill: 3,7 km* 

*somam pontos para os títulos de Rei e Rainha da Montanha.  

 

Tabela de pontuação para os inscritos no Rei e Rainha: 

Colocaçã

o 

Ciclismo 

de 

Estrada 

Trail 

run 

25k

m  

 

MTB 

35km 

Uphill 

1º lugar 100 100 100 50 

2º lugar 90 90 90 45 

3º lugar 80 80 80 40 

4º lugar 70 70 70 35 

5º lugar 60 60 60 30 

6º lugar 54 54 54 27 

7º lugar 48 48 48 24 

8º lugar 42 42 42 21 

9º lugar 36 36 36 18 

10º lugar 30 30 30 15 

11º lugar 26 26 26 13 

12º lugar 22 22 22 11 

13º lugar 18 18 18 09 

14º lugar 14 14 14 07 

15º lugar 10 10 10 05 

16º lugar 08 08 08 04 

17º lugar 06 06 06 03 

18º lugar 04 04 04 02 

19º lugar 02 02 02 01 

20º lugar 

ao último 

01 01 01 01 

 

5. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS E RANKING 



Os resultados de cada prova serão divulgados na arena e no site do evento no menor tempo 

possível após cada modalidade, assim como o ranking geral após cada etapa.  

 

6. PERCURSOS  

 Todos os percursos estarão demarcados. Os trechos deverão ser completados no menor 

tempo possível, de acordo com as determinações da organização detalhadas nos briefings 

de cada prova.  

 Poderá haver, ao longo das competições, postos de controle (PCs) de passagem 

obrigatória dos atletas. Tais postos de controle podem ser monitorados eletronicamente 

(via chip) ou por fiscais responsáveis por registrar a passagem dos atletas e relatar 

qualquer irregularidade. 

 

7. CRONOMETRAGEM 
A cronometragem será feita por meio de chip, com sensores na largada, chegada e pontos de 

controle. Os horários das largadas e cronograma serão divulgados no site do evento. 

 

8. DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES 
 

a. CICLISMO DE ESTRADA - Largada sábado dia 03 de agosto às 07h 

Percurso de 50 km por asfalto, com largada em Santo Antônio do Pinhal e chegada em Campos 

do Jordão. É permitido o uso do vácuo. Vence quem fizer o menor tempo. Respeite as leis de 

trânsito e os orientadores de tráfego. O atleta deve ser autônomo quanto à hidratação, pois 

haverá apenas um ponto de hidratação ao longo do trajeto. A água será disponibilizada em 

galões e garrafas grandes (cabe ao atleta levar recipiente para reabastecimento). 

 

b. CORRIDA DE MONTANHA - Largada sábado dia 03 de agosto às 11h 

Serão três percursos, com 6 km, 10 km e 25 quilômetros aproximadamente. O terreno é de 

trilhas estreitas e estradas de terra. Haverá um ponto de hidratação nos percursos de 5 km e 10 

km, e dois pontos de hidratação no percurso de 25 km. O atleta deve levar consigo sistema de 

hidratação para no mínimo 1 litro de água para o percurso de 10 km e no mínimo 1,5 litro para 

o percurso de 25 km. A água será disponibilizada em galões e garrafas grandes (cabe ao atleta 

levar recipiente para reabastecimento). Apenas o percurso de 25km pontua para o ranking 

de Rei e Rainha da Montanha. 

 

c. CORRIDA COM CACHORRO - Largada sábado dia 03 de agosto às 11:15h 

Serão 6 km em trilhas estreitas e estradas de terra. Haverá um ponto de hidratação. Vence o 

atleta que percorrer o trajeto no menor tempo, acompanhado de seu cão, ou máximo de 2 cães, 

que devem estar com coleira. Não é permitido o uso de coleira retrátil. A saúde e o bem-estar 

físico do animal são de inteira responsabilidade do competidor/dono. A organização NÃO 

disponibilizará atendimento veterinário ao longo do percurso ou na linha de chegada. A água 

será disponibilizada em galões e garrafas grandes (cabe ao atleta levar recipiente para 

reabastecimento).  

 

d. MOUNTAIN BIKE DONWHILL - Largada sábado dia 03 de agosto às 15h 



Serão 700 metros de percurso em trilha íngreme e muito técnica, com obstáculos, incluindo 

rampas e saltos. Os atletas terão cerca de uma hora para reconhecimento da pista, sem marcação 

de tempo oficial. Após o reconhecimento, cada atleta poderá fazer até três descidas 

cronometradas para completar o percurso no menor tempo (não é obrigatório descer as três 

vezes). Vence o atleta que realizar a descida no menor tempo cronometrado. Os atletas são 

autorizados a descer em intervalos de 45 segundos de diferença entre um e outro. Caso haja 

empate, será solicitada uma nova descida aos atletas para critério de desempate. Não vale 

pontos para a classificação geral do Rocky Mountain Games. Limitado a 50 vagas. 

 

e. MOUNTAIN BIKE - Largada domingo dia 04 de agosto às 07h 

São dois percursos, com 20 km e 35 km cada. Nessa modalidade é permitido o uso do vácuo. É 

obrigatório o uso de bicicleta do tipo mountain bike. O atleta deve ser autônomo quanto à 

hidratação, pois haverá somente um ponto de hidratação ao longo do trajeto, para ambos 

percursos. A água será disponibilizada em galões e garrafas grandes (cabe ao atleta levar 

recipiente para reabastecimento). Apenas a prova de 35km pontua para o ranking geral. 

 

f. CORRIDA UPHILL – Largada domingo dia 04 de agosto às 12h 

Percurso de 3,7 km com trilhas íngremes em desnível positivo. Vence o atleta que percorrer o 

trajeto no menor tempo.  

 

9. EQUIPAMENTOS 
- Os atletas são responsáveis por terem em sua posse os equipamentos obrigatórios para cada 

trecho e devem estar preparadas para apresentá-los aos fiscais da prova a qualquer momento. 
Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e / ou acessórios utilizados pelos 

atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou 

prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação do evento. 

- A organização não é responsável pela alimentação dos atletas, nas arenas ou fora delas. 

 

Equipamentos obrigatórios em todas as modalidades:  

Chip de cronometragem (fornecido pela organização) 

Numeral (fornecido pela organização) 

 

Equipamento individual obrigatório para MTB  

1 mountain bike  

Capacete (afivelado a todo momento) 

Sinalização traseira – luz estrobo 

Óculos 

Luva 

 

Equipamento individual obrigatório para CICLISMO DE ESTRADA 
Bicicleta para estrada (speed ou mountain bike adaptada) 

Capacete (afivelado a todo momento) 

Sinalização traseira – luz estrobo 



Óculos 

Luva 

 

Equipamento individual obrigatório para CORRIDA DE MONTANHA 

Recipiente para água com capacidade para: 

10 km – no mínimo 1 litro; 

25 km – no mínimo 1,5 litro 

A água será disponibilizada em galões e garrafas grandes (cabe ao atleta levar recipiente para 

reabastecimento). 

 

Equipamento individual obrigatório para CORRIDA COM CACHORRO  

Coleira peitoral 

 

Equipamento individual obrigatório para MOUNTAIN BIKE DOWNHILL  

A bicicleta exigida para esta prova pode ser de aro 26, 27.5 ou 29. Modelos: XC, 4X, DH ou 

Enduro. É obrigatório o uso de capacete full face (capacete fechado). Todo e qualquer modelo 

de capacete aberto é proibido. É recomendado o uso de calça e camisa manga longa, e proteção 

de pernas e braços. Facultativo: óculos, luva e protetor de pescoço. 

 

10. RANKING E PREMIAÇÃO 

 

Provas individuais 

- As provas individuais seguem o critério de tempo: vencem os mais rápidos.  

- Os cinco primeiros colocados (masculino e feminino) das provas de trail run (25 km), 

mountain bike (35 km), ciclismo de estrada (50 km)  

1o R$ 1.500 

2o R$ 1.000 

3o R$ 500 

4o R$ 300 

5o R$ 200 

 

Rei e Rainha da montanha 

- A colocação no ranking geral é determinada pela soma dos pontos das etapas individuais 

realizadas por cada um. Quanto mais pontos, maior a colocação. O critério de desempate será o 

maior número de competições praticadas. O segundo critério será o tempo líquido somado das 

modalidades corrida de montanha e mountain bike. 

- Caso o atleta não conclua alguma das etapas, estará desclassificado naquela etapa, mas pode 

seguir na disputa pelo título de Rei ou Rainha.  

- Premiação: Rei e Rainha receberão R$ 2.000 cada 

 

11. ARENA  

As competições terão como área central a arena do Rocky Mountain Games. Ela abrigará 

também atividades recreativas voltadas para o público espectador e famílias:  

- Slackline: clínica para iniciantes e demonstração  



- Campeonato de arremesso de machado  

- Clínica de aventura para crianças 

- Brincadeiras retrô: corrida de saco, cabo de guerra, caça ao tesouro com mapa e bússola 

- Exibição de filmes de aventura ao ar livre  

- Atrações musicais 

- Food trucks 

 

12. SEGURANÇA 

Este é um evento que envolve riscos inerentes a cada etapa. Os participantes, no momento da 

inscrição, assumem esses riscos por conta própria e excluem a organização de responsabilidade 

sobre quaisquer acidentes. Equipes médicas estarão a postos para atendimento em áreas 

estipuladas pela organização. Caso um atleta necessite de suporte médico, ele pode ser 

impedido de continuar. A equipe médica se reserva o direito de, após avaliação, impedir um 

competidor de seguir na prova e de cancelar ou adaptar trechos das provas. As provas serão 

realizadas em qualquer condição climática, salvo motivos de força maior. 

 

13. PROCEDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA 

Os atletas são responsáveis por se ajudarem. Avisem por favor o staff mais próximo e a 

organização da prova sobre qualquer incidente, assim criamos uma rede de segurança onde a 

informação circula rapidamente. Todos os participantes devem conhecer as regras de seu 

esporte, estar atentos às marcações de percurso e competir com prudência. Não neguem nenhum 

tipo de socorro, se estiverem aptos a exercer. Respeitem a fauna e flora local. 

 

14. SEGURO 
ABRANGÊNCIAS: Todos os participantes receberão seguro de acidentes pessoais. As 

abrangências do seguro serão fornecidas pela empresa contratada para prestação deste serviço.  

SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES:  

 Os atletas inscritos na prova terão assistência médica na largada, percurso e chegada da 

prova e seguro contra acidentes;  

 O atendimento médico de emergência será feito no Hospital Municipal de Campos do 

Jordão, R. Harry M. Levin, 925, tel (12) 3664-5292, bem como por duas UTIs móveis de 

plantão atendendo a Arena e percursos, ou outra unidade de saúde por solicitação do 

atleta ou responsável.  

 

15. IMPRENSA 

A imprensa deverá se credenciar junto à organização com antecedência. Os jornalistas devem 

seguir a orientação da organização quanto aos locais de acesso permitido e são proibidos de 

auxiliar os competidores. A ajuda ilegal acarretará na penalização do atleta. 

 

16. PATROCINADORES E DIREITO DE IMAGEM 
Todos os competidores, assistentes, amigos e familiares concordam, incondicionalmente, em 

terem suas imagens e entrevistas divulgada por meio de fotos, filmes, jornais, revistas, rádio e 

televisão para uso informativo, promocional ou publicitário relativos ao ROCKY MOUNTAIN 

GAMES, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de 



comunicação. Vídeos e fotos relativos ao ROCKY MOUNTAIN GAMES têm o direito 

reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um 

profissional para a cobertura do evento deve ser submetida à aprovação por escrito dos 

organizadores da prova.  

 

17. APELAÇÕES 

Todas as apelações deverão ser feitas oficialmente e por escrito à organização. As apelações 

serão analisadas pela comissão técnica formada pelos organizadores e diretores técnicos das 

provas. Casos que necessitem de decisões imediatas poderão ser resolvidos por apenas um 

membro da organização, mas podem ser retificados posteriormente pela comissão.  

 

18. MEIO AMBIENTE 

O ROCKY MOUNTAIN GAMES oferece aos participantes a chance de passar por locais onde 

a natureza é preservada e o acesso é restrito. É de suma importância que os atletas mantenham 

os locais por onde passarem da mesma maneira que os encontraram. Atletas que jogarem lixo 

ao longo do percurso serão desclassificados.  

 

19. BRIEFINGS 

Serão realizados dois briefings para o ROCKY MOUNTAIN GAMES 2019: 

Briefing eletrônico: dia 29/07/19 às 10h no site www.rockymountaingames.com.br, trazendo 

informações finais para a preparação e realização da prova.  

Briefing presencial: 15 minutos antes de cada largada. Trará informações complementares e 

eventuais modificações no programa de provas e regulamento. Quaisquer novas regras 

colocadas nos briefings, eletrônico e presencial, são soberanas em relação ao regulamento. 

 

20. PENALIZAÇÕES 

Desclassificações: 

O atleta será desclassificado em caso de:  

- Uso de meios de transporte não autorizados pela organização;  

- Documentação falsa;  

- Não passagem por algum dos Pontos de Controle; 

- Não manter-se no percurso determinado 

OBS: Em caso de desclassificação, o atleta poderá seguir nas provas seguintes em que estiver 

inscrito.  

 

Penalizações 

O atleta será penalizado em caso de:  

- Comportamento antidesportivo 

- Poluição do meio ambiente 

- Ajuda não autorizada 

- Presença de apoio em locais não permitidos 

- Falta de equipamentos obrigatórios 

 

Cabe à comissão técnica definir a penalização que julgue ser adequada a cada caso. Poderá 

http://www.rockymountaingames.com.br/


haver desclassificação ou punição de qualquer atleta após a competição, depois de analisados 

vídeos, fotografias ou depoimentos de no mínimo três atletas competidores comprovando o não 

cumprimento das regras. 

Os organizadores não serão responsabilizados por atos ou comportamento dos participantes que 

venham a infringir as Leis do Município, Estado e/ou País visitado, sejam eles intencionais ou 

mesmo por desconhecimento. 

Casos omissos ou não regulamentados e citados neste regulamento serão resolvidos pela 

comissão técnica, sendo inquestionável sua decisão. 

 

Organização: 

Rocky Mountain Sports Content / Átimo Experience  

Rua Fradique Coutinho 1639 

São Paulo – SP 

11 3039 8200 

11 98302 2311 

 


