
 

 

Nome do evento: 3ª Maratona de Mountain Bike. 
 

Período de Realização:  

 Local: Praça São João Batista. 

 Abertura: 10 /07/2016. 

 Encerramento: 10 /07/2016. 

 

 

 

REGULAMENTO 

  

Finalidade do evento 
  

 Proporcionas confraternização com espírito esportivo entre os atletas regionais, 
apresentando a acolhedora cidade de CASCALHO RICO, como sede da 3° Maratona de 
MTB da cidade. Com posição geográfica estratégica, pretende-se receber atletas não só 
da cidade e sim de toda a região acreditando que o desenvolvimento do ser humano 
também se faz por meio de esporte, lazer e cultura. 

  
 
 
 
 

 

Categorias 
 

 Categoria         Idade 

 Elite Livre (Premiação em Dinheiro até 5º com Troféu) 

 Kids    ( até 14 )    (Medalha 1º ao 10º) 

 Junior  (15 à 18)    (Troféu e Premiação em Dinheiro até o 3º e Medalhas até o 10º)  

 Sub 23 (19 à 22)    (Troféu e Premiação em Dinheiro até o 3º e Medalhas até o 10º)  

 Sub 30 (23 à 29)    (Troféu e Premiação em Dinheiro até o 3º e Medalhas até o 10º)  

 Sub 35 (30 à 34)    (Troféu e Premiação em Dinheiro até o 3º e Medalhas até o 10º)  

 Sub 40 (35 à 39)    (Troféu e Premiação em Dinheiro até o 3º e Medalhas até o 10º) 

 Sub 45 (40 à 44)    (Troféu e Premiação em Dinheiro até o 3º e Medalhas até o 10º)  

 Sub 50 (45 à 49)    (Troféu e Premiação em Dinheiro até o 3º e Medalhas até o 10º)  

 Máster (50 à cima) (Troféu e Premiação em Dinheiro até o 3º e Medalhas até o 10º)  

 Feminina Iniciante  (Livre)  (Medalho 1º ao 10º) 

 Feminina Pró         (Livre) (Premiação em Dinheiro até 5º com Troféu) 

 Passeio                 (Livre)  (Medalha 1º ao 10º) 
  

 

 



 

 

 

Da premiação 
  

 PREMIAÇÃO EM DINHEIRO:  
                                                                                   

 Categorias         1°             2°             3°              4º           5º 

 Elite Livre      600,00      450,00       350,00       250,00     200,00  

 Junior            150,00      100,00         70,00  

  Sub 23           150,00      100,00         70,00  

  Sub 30           150,00      100,00         70,00  

  Sub 35           150,00      100,00         70,00  

  Sub 40           150,00      100,00         70,00 

  Sub 45           150,00      100,00         70,00 

  Sub 50           150,00      100,00         70,00  

  Máster           150,00      100,00         70,00  

 Feminina Pró  200,00      150,00        100,00        70,00       50,00  

 

                                                                                                         Total : 5.000,00 
 

Inscrições para evento 
 

 As inscrições para o evento poderão ser feitas nas lojas em Araguari, ( CICLOMINAS, 
RERIBIKE, CENTERBIKE ) Uberlândia ULTRABIKE e CICLOPEÇAS  ou on line pelo 
Site> www.biocicleta.com.br. E www.sporttimer.com.br ( inscrições online Pagamento 
boleto bancário ate 08-07-16 ) 

 As inscrições tem o valor de R$75,00. 

 Feminina Iniciante, Passeio e Kids inscrições no valor de R$45,00 

 Encerramento das inscrições será 08/07/2016 as 18:00 horas. 

 NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA DO EVENTO. 

 As confirmações das inscrições, bem como a retirada da Placa de identificação se dará 
das 07:00 hs as 08:00 hs do dia 10 de julho em Cascalho Rico na praça central. 

 As primeiras  70 Placas retiradas no dia do Evento terá um acompanhamento do kit 

pontualidade, será uma ( super camiseta ) . 
 

Das particularidades 
 

 Todo ciclista deverá estar devidamente uniformizado e com equipamentos de segurança, 
indispensável luvas e capacete. 

 Toda bike deverá estar identificada com seu numeral na parte frontal, de acordo com sua 
categoria. 

 No momento da chamada para o alinhamento e retirada de falta o atleta que por ventura 
não estiver no bloco de sua categoria estará devidamente desclassificado da prova, 
sendo anunciado diante de sua categoria sua falta e desclassificação. 

http://www.biocicleta.com.br/
http://www.sporttimer.com.br/


 

 

 A apresentação da estrutura bem como local de chegada será esclarecida no momento 
da largada, para evitar qualquer duvida, caso haja necessidade de Sprint final. 

 A inscrição e pessoal e intransferível, não podendo ser alterada em qualquer hipótese. 

 A organização disponibilizará uma ambulância e um profissional de saúde, para prestar 
primeiros socorros, caso haja necessidade de atendimento será encaminhado a rede 
publica e caso seja conveniado deverá tomar as medidas cabíveis necessárias. 

 A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se 
responsabilizam por prejuízos ou danos causados por atleta inscrito na prova a terceiros 
ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do 
mesmo. 

 Qualquer reclamação sobre resultado final da prova deverá ser feito 15 min após a 
divulgação oficial do resultado, por escrito e entrega a organização do evento. 

 Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados 
fornecidos e aceita. 

 Totalmente o regulamento da prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo 
conhecedor de seu estado de saúde. 

 Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança 
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos 
participantes. 

 Qualquer omissão ou duvida poderá ser direcionada a direção da prova, para que esta 
haja de maneira que possa atender da melhor forma os interessados. Cabe as decisões 
e regulamentações ao diretor de prova. 

 A largada do evento está prevista para 09:00 hs, caso necessário, por motivo de força 
maior este horário poderá ser mudado sem aviso prévio da organização. 

 A premiação será realizada as 13 hs, onde o atleta deverá estar devidamente 
uniformizado, caso o atleta não esteja no podium no momento da premiação não haverá 
retirada por outro atleta, será premiado o atleta seguinte, independentemente da 
premiação, em valores ou material. 

 Cada atleta está ciente do percurso que sua categoria terá que percorrer, algo diferente 
deste o atleta está desclassificado. 

 O atleta que tiver qualquer tipo de auxilio durante o evento, a não ser na área de apoio 
estará desclassificado. 

 Não existe troca de bike durante a competição. 

 O atleta que desacatar ordens da organização, fiscais também estará desclassificado. 

 Não está permitida ultrapassagem na área do funil, a prova termina no local identificado. 

 Este regulamento poderá sofrer alterações sem aviso prévio e terá sua cópia na 
secretária durante evento. 

 Todo atleta escrito no evento será assegurado. 

Justificativa: 

 

 Promover uma interação esportiva entre as cidades vizinhas; 

 Introduzir a atividade esportiva e interativa na vida das pessoas. 

 

Contatos:   Jarbas 98825:4545 

             Alexandre 99639:6640 (  WhatsApp ) 
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