
Regulamento Circuito Bike e Trail 2019 
 
 
Regulamento Particular da Competição 
 
Participa da Bike e Trail 2019 por livre e espontânea vontade; Em seu nome e de seus 
sucessores, 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; 
 
Está ciente de seu 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 foi impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; 
não usa drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas; 
 
Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, 
seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes 
da sua participação neste evento, antes, durante ou depois do mesmo. 
 
Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, 
acessórios, capacete...) ou de qualquer outro bem durante toda a prova; 
 
Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao trânsito 
normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; Assume ressarcir 
quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua 
participação. 
 
Está ciente que em caso de acidentes, as equipes de apoio prestarão somente os 
primeiros socorros (básicos), todas as despesas hospitalares correrão por conta do 
acidentado. 
 
Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a 
inscrição de um atleta; 
 
Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento 
necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados 
sanguíneos; 
 
Está ciente que, além deste Regulamento Particular, sua participação está sujeita às 
normas impostas pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação de 
Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj); 
 
Na ausência de item específico para um determinado assunto neste regulamento 
particular, a organização considera como referências para decisões técnicas ou 
desportivas os regulamentos da FECIERJ, CBC e da UCI, nessa ordem de hierarquia. 



A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, 
incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. 
 
A ORGANIZAÇÃO em conformidade com o regulamento CBC, dá-se ao direito de 
advertir, suspender ou proibir a participação e inscrição de atletas, conforme a gravidade 
de seus atos pré, em ou pós prova, assim como estender tais regras à staffs, DD 
(diretores esportivos), comissários, apoiadores, voluntários e assim como for necessário. 
 
Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele; 
 
2 - O Evento 
 
Realização: CIRCUITO BIKE E TRAIL  
Responsável: Frederico Claveland, Ronaldo Reis, Mauro Lara, Fernado Gama. 
Supervisão: CBC e FECIERJ. 
Ranking CBC – Elite e Masters Masculino e Feminino. 
Ranking FECIERJ  – Todas Oficiais. 
Apoio: Secretaria de Esportes, Guarda Municipal, Secretaria de Saúde, Secretaria de 
Turismo. 
Tipo de Prova: MTB XCM. 
 
 
3) Cronograma 
 
Informações na “Aba Etapas” em nosso site;  
 
04) Participantes / Categorias Oficiais: (Pro)  
>>> MASCULINO <<<  
Elite Masculina – aberta sem limite de idade – Percurso Pró; 
Júnior Masculino – nascidos de 2001 a 2002 – Percurso Pró; 
Sub 23 – nascidos de 1997 a 2000 – Percurso Pró; 
Sub 30 – nascidos de 1990 a 1996 – Percurso Pró; 
Master 30-34 – nascidos de 1984 a 1989 – Percurso Pró; 
Master 35-39 – nascidos de 1980 a 1983 – Percurso Pró; 
Master 40-44 – nascidos de 1974 a 1979 – Percurso Pró; 
Master 45-49 – nascidos de 1970 a 1973 – Percurso Pró; 
Master 50-54 – nascidos de 1964 a 1969 – Percurso Pró; 
Master 55-60 – nascidos de 1960 a 1963 – Percurso Pró; 
Master 50-54 – nascidos de 1954 a 1959 – Percurso Pró; 
Master 55+ – nascidos até 1953 – Percurso Pró; 
Para-desportivo - sem limite de idade – Percurso Light; 
 
>>> Feminino <<<  
Elite Feminino – aberta sem limite de idade – Percurso Pró 
Júnior Feminino – nascidos de 2001 a 2002 – Percurso Pró; 
Máster A Feminino – nascidos de 1980 à 1989 – Percurso Pró; 
Máster B Feminino – nascidos de 1970 à 1979 – Percurso Pró; 



Máster C Feminino – nascidos até 1969 – Percurso Light; 
 
 
Categoria SPORT >>> Masculino <<<  
Sport até 24 -- nascidos de 1995 em diante.   
Sport 25 a 29 – nascidos de 1990 a 1994. 
Sport 30 a 34 – nascidos de 1984 a 1989.  
Sport 35 a 39 – nascidos de 1980 a 1983.  
Sport 40 a 44 – nascidos de 1974 a 1979.  
Sport 45 a 49 – nascidos de 1970 a 1973. 
Sport acima 50 – nascidos até 1969. 
 
SPORT >>> Feminino<<<  
Sport até 24 - nascidos de 1995 em diante.   
Sport 25 a 34 – nascidos de 1985 a 1994. 
Sport 35 a 44 – nascidos de 1975 a 1984.  
Sport 45 a 49 – nascidos de 1970 a 1974.  
Sport acima 50 – nascidos até 1969. 
 
>>> Ligth<<< 25km 
Categoria criada para atletas que curtem momentos de descontração e prazer em duas 
rodas em total contemplação das belas paisagens de nossa região. O Atleta que optar 
por essa modalidade contará com toda segurança que o evento proporcionará, tais como: 
Carro de apoio e batedor, hidratação ao longo do percurso, fotos em grupos e mesa de 
frutas no final. Tudo pensado nos mínimos detalhes para aquele pedal em família. 
 
OBS: A referência usada para o cálculo das idades é o dia 31/12/2019. * Menores de 18 
anos deverão entregar, obrigatoriamente, uma autorização escrita e assinada pelo 
respectivo responsável com firma reconhecida na secretaria do evento para a retirada do 
seu kit de prova. É obrigatória a presença do responsável na entrega do kit. Restrito a 
categoria Sport. 
 
05) Premiação Mountain Bike XCM  
- Medalhas finisher somente para os atletas que, comprovadamente, completarem todo o 
trajeto de prova dentro do período regulamentar. 
- Troféus (150) - para os 5 primeiros colocados de cada uma das 30 categorias 
Individuais e Duplas.  
- Geral Masculino: 1º = R$ 500,00/ 2º = R$ 400,00/ 3º = R$ 3000,00, 4º = R$ 200,00/ 5º = 
R$ 100,00 
- Geral Feminino: 1º = R$ 500,00/ 2º = R$ 400,00/ 3º = R$ 300,00, 4º = R$ 200,00/ 5º = 
R$ 100,00. 
* Os valores apresentados referem-se ao total do desembolso a ser efetuado pela 
Organização, cabendo a cada atleta ganhador o pagamento dos tributos, impostos, e 
encargos competentes. 
A entrega de Premiação começará as 14:30 horas. Caso a corrida se encerre mais cedo 
com a chegada de todos os ciclistas. A premiação será entregue 30 minutos após a 
chegada do último atleta, podendo antecipar o horário de entrega do mesmo. 



06) Inscrições: 
 
Mais informações na “Aba Inscrições”  
 
-Procedimento pela Internet: 
a) Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição. 
b) Efetuar o pagamento pelo cartão ou boleto bancário. 
 
- Procedimento na entrega dos Kits na tenda do evento: 
a) Na secretaria do evento, preencher formulários necessários junto com comprovante de 
pagamento e documento com foto. 
 
Observações: 
- Em caso de cancelamento da prova o valor pago no ato da inscrição será 
reembolsado integralmente ao atleta. E demais hipóteses, o valor não será 
reembolsado e nem transferido para outro atleta, outra edição do Circuito Bike & 
Trail. 
- Pedidos de qualquer alteração na sua inscrição só será aceito até o dia 15/05/2019, 
através de e-mail: contato@circuitobikeetrail.com.br  
 
- À 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 e disponibilidades; técnicas 
e estruturais, sem prévio aviso. 
 
- Só aparecerão na lista de inscritos os atletas que preencheram e efetuaram o 
pagamento da taxa de inscrição, mediante a conferência da organização. Em dúvida 
entre em contato com a organização do evento. 
 
07) Entrega dos Kits dos Atletas, Programa de Prova e Briefings 
 
Horários e locais, disponíveis em nosso site por etapa;  
 
ATENÇÃO: Menores de 18 anos entregará a ficha preenchida enviada por e-mail pela 
organização. Assinada com firma reconhecida pelo (pai ou mãe) ou com documento do 
respectivo responsável com firma reconhecida de sua guarda. É obrigatória a presença 
do responsável no evento. O Programa de Prova poderá modificar/alterar qualquer item 
deste Regulamento. 
 
Não haverá entrega de kit de participação após o início da competição. 
 
 
 
 
 
 

mailto:contato@circuitobikeetrail.com.br


08) Pontos de Água/ Pontos de Apoio/ Duração da Prova/ Sinalização 
Ao longo do percurso, haverá pontos de água e 1 ponto de apoio, que serão divulgados 
no site, juntamente com os dados do percurso. 
O início do tempo cronometrado será dado as 9:00 horas e término às 13:30 horas.  
O atleta que não estiver dentro do tempo projetado, a organização poderá: 
1- Não marcar o tempo cronometrado pelo atleta; 
2- Não entregar a medalha de participação; 
3- Em qualquer ponto do percurso, convidar o atleta a retirar-se da competição, 
finalizando a prova neste ponto, a partir do qual a Organização não será mais 
responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este competidor. O mesmo deverá 
embarcar no veiculo cedido pela Organização  
 
09) Sinalização 
Maratona em mountain bike XCM, num percurso sinalizado com fitas, cal e placas: 

 
Importante: A prova se desenrola por estradas e trilhas abertas ao trânsito normal 
de veículos. Esteja atento, trafegue sempre em sua mão de direção e respeite as 
leis de trânsito. Muita atenção nos cruzamentos, nas curvas e na indicação dos 
Fiscais. 
- O roteiro poderá ser alterado em caso de chuva forte ou força maior. Nesse caso, 
siga sempre a sinalização oficial e a orientação dos fiscais.  
 
 
10) Obrigações e Responsabilidades dos participantes 
 - Verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações para sua 
participação no evento. 
- Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a competição. A título 
de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer 01 (um) copo de até 200 ml para 
cada biker inscrito, ou disponibilizar água potável para reabastecimento dos squeezes 
dos atletas (de 200mls até 500 ml), em postos de controle ao longo do percurso. 
- Ter um seguro de vida compatível com as necessidades de seus dependentes e 
beneficiários. 
- Ter seguro total de todo o seu equipamento (bicicleta, capacete, acessórios...). Cada 
atleta é responsável pelo zelo e pela guarda de todo o seu equipamento/material de 
prova e objetos pessoais. 
- Ter um bom convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de 
acidente). As equipes de saúde que apoiam o evento prestarão somente os primeiros 
socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí 
termina a sua responsabilidade. Todas as despesas hospitalares correrão por conta do 
acidentado. 
- Manter os números (frente da bicicleta e costas do atleta), estes terão que estar 



claramente visíveis durante toda a competição, pois será anotados os numerais nos 
Pontos de Controle em pontos estratégicos durante o trajeto. 
- Facilitar e dar passagem aos atletas mais rápidos que queiram ultrapassá-lo. 
- Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza. 
- Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova. 
- Notificar imediatamente à Secretaria de Prova se vier a abandonar a competição por 
qualquer motivo. Caso isso não ocorra, à Organização se reserva o direito de promover 
uma busca organizada e cobrar desse participante todos os custos que forem gerados. 
 
 
11) Penalização com Desclassificação 
- Sujar o meio ambiente: descartar embalagens, objetos e/ou lixo na natureza (caso a 
Organização forneça água em algum ponto do percurso, as embalagens deverão ser 
descartadas até, no máximo, 20 metros deste ponto, em recipientes destinados para tal 
fim). Todas as garrafas recolhidas serão doadas para fins sociais e de reciclagem. 
- Rebocar ou ser rebocado por outra bicicleta utilizando cordas ou outros artifícios. 
- Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais 
oficiais de  
prova. 
- Pedalar sem capacete durante a prova. 
- Manobras desleais contra outro biker. 
- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição. 
- Trocar de bicicleta ou biker. 
- Ser acompanhado por terceiros no percurso (moto, bicicleta não inscritas e/ou outros 
veículos). 
- Receber manutenção de terceiros fora dos pontos oficiais de apoio. 
- Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona. 
- Largar em pelotão à frente daquele reservado para a sua categoria. 
- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação). 
- Não apresentar todos os comprovantes de passagem nos PCs de roteiro. 
- Biker cuja equipe de apoio sujar os locais de parada. 
A Equipe R Eventos Organizadora do Trip Trail São Salvador 2017 se empenha para 
fazer um evento impecável. Porém, para garantirmos uma prova de alto nível, 
precisamos da colaboração de todos na fiscalização da sinalização do roteiro, das 
atitudes desleais e outras ocorrências indesejadas. Denuncie! 
 
12) Resultados 
A divulgação do resultado (somente daqueles que completaram a prova dentro do horário 
estipulado no Programa de Prova) se dará no máximo de 15 minutos após o 
encerramento do tempo de corrida na secretaria do evento. Este procedimento será feito 
para conferência dos numerais dos PCs.  
Os resultados serão postados no mural de resultados para visualização e 
conscientização do atleta.  
 
13) Recursos/Reclamações 
Só serão aceitos recursos escritos, entregues na Secretaria Oficial, durante o transcorrer 
da prova ou até 30 minutos após a chegada do interessado. Recursos contra o resultado, 



até 20 minutos após sua divulgação. Só serão julgados os recursos por escrito e 
acompanhados de um depósito no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Se julgado 
procedente, o depósito será devolvido. 
Serão aceitas reclamações em escrito, entregues na Secretaria Oficial, durante o 
transcorrer da prova ou até 30 minutos após a chegada do interessado. Os recursos 
serão avaliados pela organização do evento. 
 
 
 
 
14) Apoio 
A Organização indicará no Programa de Prova, os pontos oficiais para apoio (opcional e 
se existirem locais adequados para este fim), onde será permitida a manutenção técnica. 
Cada participante é responsável por sua Equipe de Apoio e pelas consequências 
advindas dos atos da mesma. 
Manutenção realizada pela equipe de apoio fora dos perímetros delimitado pelo evento 
estará sujeito a desclassificação do atleta. 
Água, isotônicos e alimentos poderão ser entregues pela equipe de apoio nos locais de 
hidratação do evento. 
 
15) Cancelamento da prova 
Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, 
condições meteorológicas, etc), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de 
indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição. 
 
16) Direito de imagem 
O Biker registrado em vídeo e fotografia pela Organização e seus parceiros oficiais. Os 
participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão 
notificá-la por escrito à Organização no ato de sua inscrição no evento. Caso contrário 
estarão, automaticamente, autorizando a sua utilização de forma inteiramente gratuita, a 
título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, sem limitação de 
tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja 
devida ao autorizador qualquer remuneração. 
 
Declara está ciente e apto a participar  do evento, todas as normas contidas neste 
regulamento. 


