REGULAMENTO REVEZA 6 DE MTB
O referido regulamento é pertinente ao evento recreativo, filantrópico, aqui denominado REVEZA 6
DE MTB. O evento consiste em uma corrida amadora de endurance em bicicletas MTB, realizado
exclusivamente em duplas, nas dependências do clube SR Mampituba em Criciúma, SC; sem a
utilização de vias públicas. O evento terá seis horas de duração, onde os participantes irão alternarse consecutivamente, hora a hora.
DA DATA E LOCAL
O evento será realizado nos dias 2 e 3 de Junho de 2018, sábado e domingo; com horário de início das
atividades pertinentes previsto para às 16h do dia 2 e término às 16h do dia 3. A área de transição, pórtico,
organização, hidratação/alimentação, almoço e demais atividades relativas ao evento, serão montados
próximos ao restaurante da piscina externa do clube. O evento é aberto a sócios e não sócios do clube e se
desenvolverá nas dependências do mesmo, percorrendo todo tipo de terreno como estradas de chão batido,
trilhas, ruas asfaltadas e com lajotas, grama, córregos, pontes e obstáculos artificias.
DO OBJETIVO
O evento tem caráter recreativo, amador e filantrópico; os valores recebidos que excederem os custos de
organização (materiais, recursos humanos e administrativos) serão inteiramente revertidos para a compra
de materiais e equipamentos para as escolinhas esportivas do clube. Os alimentos e demais produtos
arrecadados serão doados para as instituições Bairro da Juventude e/ou Asilo São Vicente de Paula.
DAS INSCRIÇÕES
Por ter um número pequeno de vagas para participação (30 duplas), as inscrições adotarão o seguinte
cronograma:
1. Até dia 18/05/2018 ou até esgotarem as vagas – Exclusivamente pelo Risco Zero.
.
OBSERVAÇÕES
a) A organização se reserva o direito de rejeitar inscrições que contenham rasuras na ficha, falta de
informações ou dificuldade na identificação do pagamento.
b) No momento da inscrição, a ordem dos inscritos (PARTICIPANTE 01 e 02) será a ordem de largada,
sem possibilidades de posteriores alterações pelo fato das camisetas serem de cores diferentes.
c) As características técnicas do circuito não são para o nível iniciante de participantes, mas para um
nível intermediário e expert.
d) É terminantemente proibida a participação de atletas federados (profissionais) pelo motivo do evento
ser de caráter e fim recreativo, e não ser uma competição oficial.
e) Para participar do evento o participante deverá ter nascido antes do dia 31 de dezembro de 1999;
portanto, é vedada a participação de menores de 18 anos, sem exceções.
f) Caso seja necessário substituir algum membro, o responsável pela dupla deverá entrar em contato
com o professor Tiago Marcelino Gomes pelo e-mail oficial do evento, solicitando e justificando a
alteração, enviando nova ficha de inscrição com a substituição de no máximo 1 participante. Os
participantes deverão estar cientes que devido à alteração poderão ser trocados de categoria.
g) Cada dupla terá direito a apenas e no máximo a uma alteração, não podendo voltar atrás na
solicitação.
h) A data limite para a substituição de participantes é dia 18/05/2018, sem serem permitidas novas
alterações.
i) Ao efetuar o pagamento da inscrição os participantes fazem jus a um kit para a dupla; tendo
participado ou não do evento.
j) NÃO haverá devolução de valores de inscrição por desistência.
k) Inscrições não podem ser transferidas para outros participantes.
DOS VALORES
O valor único para inscrição de uma dupla é de R$ 270,00. Não havendo exceções, nem cortesias, nem
parcelamentos; também não haverá distinção de valores pela experiência esportiva ou sexo dos
participantes. No dia do evento a dupla participante deverá levar pelo menos 5 quilogramas de alimento e/ou

um pacote de fralda geriátrica; podendo a dupla proceder com doações maiores a seu critério. Também
serão aceitas doações de material/equipamentos esportivos como bicicletas, capacetes, sapatilhas, ciclo
computadores, etc.
DAS CATEGORIAS
Todas as equipes deverão ser formadas por dois participantes, duplas. Não serão aceitas inscrições
individuais. As equipes poderão inscrever-se nas seguintes categorias:
1.
2.
3.
4.

DUPLA U-40 (Abaixo de 40 anos; média abaixo de 40 anos)
DUPLA 40 + (Média acima de 40 anos)
DUPLA MIX LIVRE (Mista, Idade livre acima de 18 anos)
DUPLA FEM (Exclusivo mulheres, idade livre acima de 18 anos)

Para cálculo das categorias U40/40+:
Somar a idade que os dois atletas terão no dia 31/12/2018, resultado abaixo de 40 = Cat. U-40; resultado
40 ou mais = Cat. 40+. Em não havendo no mínimo três duplas na categoria DUPLA FEM, essas duplas
migrarão para a categoria DUPLA MIX LIVRE. As equipes competirão entre si, dentro da respectiva
categoria.
DO KIT DOS PARTICIPANTES
Os itens abaixo compreendem o kit dos participantes:
1. 02 Camisetas de ciclismo (uso obrigatório durante todo o tempo do evento e premiação)
2. 02 Placas de identificação (uso obrigatório durante todo o tempo do evento)
3. 04 Abraçadeiras plásticas
4. 02 Squeezes plásticas
5. 02 Unidades carboidrato em gel
6. 02 Pulseiras adesivas (Identificação de participante e vale almoço)
7. Brindes de patrocinadores/apoiadores
8. Fotos gratuitas do evento
9. Alimentação e hidratação durante o evento
10. Seguro de vida/acidentes
OBSERVAÇÃO
Os participantes que desejarem levar acompanhantes ao almoço do evento de premiação, deverão adquirir
pulseira de identificação para tal (vale almoço), antecipadamente, indicando no momento da inscrição ao
valor de R$ 25,00 por adultos e R$ 15,00 por criança de 8 a 12 anos (não haverá cobrança para crianças
de até 8 anos), assinalando a quantidade na ficha de inscrição, procedendo o pagamento junto com a
inscrição. Os vales almoço adquiridos no dia do evento terão valor de R$ 50,00 independentemente da
idade. O cardápio será definido posteriormente, podendo o participante servir-se à vontade. As bebidas
serão pagas em separado ao ecônomo do restaurante.
DA RETIRADA DOS KITS
Os kits dos participantes deverão ser retirados em um dos dois lugares a confirmar; no antigo Salão de
Sinuca no Complexo Aquático do Mampituba ou na Arena montada para o evento; no dia 02/06/2018 sábado, a partir das 16h, até 15 minutos antes do início da reunião para explicação do percurso e demais
detalhes, que tem início previsto para as 17h, no mesmo local, (ou ao término da reunião) mediante:
1.
2.
3.
4.

Apresentação OBRIGATÓRIA de CNH ou CPF dos participantes,
Entrega da ficha de inscrição original devidamente assinada (à caneta),
Entrega do comprovante de pagamento original (depósito/transferência),
Assinatura do termo de compromisso;

OBSERVAÇÃO
É OBRIGATÓRIA a presença de pelo menos um representante da dupla na reunião e retirada de kit. O não
comparecimento e a não retirada do kit nos horários previstos culminará na EXCLUSÃO da dupla do evento.
A não assinatura do termo de retirada impedirá os participantes de entrar com qualquer tipo de recurso para
revisão de resultados ou atitudes antidesportivas. Recursos serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos
após a divulgação do resultado oficial. Passado este prazo, o mesmo será homologado pela Organização e

divulgado como oficial. Somente serão aceitos recursos por escrito e acompanhados de um depósito de R$
270,00 em dinheiro. Caso seja julgado procedente, o depósito será devolvido.
DA PREMIAÇÃO
POR CLASSIFICAÇÃO
Serão premiadas com troféus as três primeiras duplas de cada categoria, classificadas pela quilometragem
somada total percorrida pela dupla; também os três participantes (individual) com maior distância
acumulada;
POR PARTICIPAÇÃO
Serão premiadas com medalhas de participação todos as duplas que completarem as seis horas do evento
dentro das normas estabelecidas.
OBSERVAÇÃO
A premiação ocorrerá próximo ao restaurante da piscina externa do clube Mampituba, momentos depois do
término do evento, durante o jantar. Os participantes não deverão estar sem camisa nem descalços no
momento da premiação. Não serão permitidos bandeiras e banners no pódio no momento da premiação.
DO SEGURO
A organização da prova possui um seguro individual para cada atleta. A cobertura individual e nominal é:



R$ 50 mil por morte/invalidez acidental, e
R$ 5 mil de despesa medica e odontológica.

Para acionar o seguro o atleta deverá seguir os passos exigidos pela seguradora.
DAS OBRIGATORIEDADES
A bicicleta do participante obrigatoriamente deve ser do tipo MTB, aro 26”, 27,5” ou 29” sem nenhum tipo de
mecanismo de propulsão que não seja humano; com suspensão dianteira ou do tipo Full Suspension, sendo
vedado o uso de bicicletas de DH ou outra qualquer que não contenha características de MTB.
É obrigatório durante todo o período que o participante estiver em cima de sua bicicleta (mesmo em
aquecimento) o uso de capacete afivelado, luvas, luz de sinalização vermelha na traseira, farol de LED na
dianteira (obrigatoriamente acesos nos períodos noturnos), e roupa adequada para a prática de ciclismo.
Em caso de acidente, é obrigação do atleta que encontrar o acidentado, prestar o primeiro apoio e avisar ao
próximo atleta que chegar no local. Esse deverá procurar a organização e avisar as equipes de resgate.
Bicicletas de MTB têm as seguintes características:
Quadro, Suspensão, guidão reto ou similar (guidão específico para MTB), pedais, rodas raiadas, pneus para
todo tipo de terreno, câmbio, freios, selim, suportes de squeezes.
Todas as bicicletas serão verificadas por um mecânico da organização no momento do bike check-in.
Estando em desacordo com o regulamento, ela poderá ser substituída no máximo até 15 minutos antes da
largada.
DAS PROIBIÇÕES
É terminantemente proibido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O uso de qualquer sistema de som (fones, caixinhas)
O uso de squeezes ou garrafas de vidro ou metal.
Acompanhar sua dupla no percurso.
Pedalar sem camiseta ou com abertura abaixo do osso esterno.
Agredir ou ofender os demais participantes, staffs, pedestres, membros da organização,
funcionários, público ou qualquer pessoa presente ou não no evento.
Manifestações políticas ou de caráter racial ou sexual.
Praticar ato antidesportivo.
Sair do trajeto.
Negar ajuda em caso de acidente.

10. O meio ambiente e natureza que compõem o cenário da prova deverão ser respeitados,
sendo que nenhum tipo de lixo, garrafa, embalagens ou sachets poderão ser abandonados
ao longo do percurso, sendo responsabilidade de cada dupla o seu descarte. O participante
que infringir este princípio será punido com a penalidade de eliminação da dupla no evento.
Existirá local apropriado para descarte.
DO PERCURSO
O percurso será exclusivamente dentro da área do clube, com cada volta contendo aproximadamente 3500
metros. Todas as equipes deverão ter conhecimento prévio do trajeto a ser percorrido, reconhecendo as
sinalizações específicas e o pessoal de apoio do evento. Caso algum participante siga por caminho diverso
do estabelecido pela organização, o mesmo deverá retornar ao Posto de Controle anterior, retomando o
caminho e a direção. Os participantes deverão percorrer o percurso no sentido anti-horário, sempre seguindo
as orientações dos ficais de percurso, utilizando-se dos acostamentos de estradas, trilhas e calçadas
indicadas pela organização, placas e staffs.
A fiscalização do percurso será feita por pessoal identificado pela organização do evento. A qualquer
momento, e em qualquer local do percurso, os participantes poderão ser abordados para checagem.
Além da área de transição, o evento terá de dois a quatro PC´s de controle de percurso, em lugares não
divulgados pela organização e passíveis de mudança de local durante o evento, além de staffs de percurso
em bicicletas. Para contagem de voltas, o participante obrigatoriamente deverá passar pelo portal.
O participante que compõe a dupla somente poderá deixar a área de transição após a chegada do
participante que estiver no percurso, mesmo que o horário (uma hora) pré-determinado tenha sido
ultrapassado.
Os participantes devem entrar e deixar a transição com a bicicleta sendo levada pelo participante correndo
ou caminhando ao seu lado, não podendo estar montado na bicicleta, para evitar acidentes.
Fica a critério da dupla participante a ordem de largada (informada na ficha de inscrição), porém é obrigatório
o revezamento hora a hora, sem alterações; totalizando três horas para cada participante.
Em caso de problema mecânico os participantes terão à disposição duas oficinas oferecidas pela
organização. Para atendimento deve ser respeitado a ordem de chegada na oficina, caso o participante não
complete a volta e tenha que usar a oficina, deverá dirigir-se a oficina mais próxima no sentido da prova,
não podendo cortar ou voltar no percurso. Participantes que estão em seu turno tem preferência de
atendimento.
DA TROCA
Para efetuar a troca (revezamento) de participante da dupla, o participante que estiver completando sua
hora, deverá descer da bicicleta no local indicado, e entrar na área de transição. Imediatamente deverá
colocar sua bicicleta no cavalete em seu local reservado.
O participante que estiver aguardando para iniciar seu percurso, deverá estar pronto e montado em sua
bicicleta, no local indicado, e só poderá iniciar seu trajeto ao receber a autorização do staff e após o
cronometro superar a hora completa do participante anterior.
A bicicleta do participante que estiver aguardando, deverá obrigatoriamente permanecer no cavalete; caso
necessite de reparos mecânicos, deverá fazê-lo no local designado pela organização.
DA LOGÍSTICA DA DUPLA
Durante o evento, o percurso estabelecido pela organização terá trechos com trânsito compartilhado com
veículos, bem como possivelmente exista o contato com associados e pedestres alheios ao evento com os
participantes. Porém, e embora o percurso seja fechado, todos os participantes devem zelar pelo cuidado
com o trânsito e demais transeuntes. Também pode ocorrer a incidência de animas silvestres no percurso.
É de responsabilidade dos participantes o respeito às leis do trânsito, aos pedestres, bem como aos demais
participantes. Especial atenção deverá ser dedicada próxima aos postos de controle, onde a concentração
de pessoas será maior.
Cada dupla é responsável pela hidratação e alimentação dos integrantes. Os participantes poderão receber
hidratação e/ou suplementação de seus companheiros ou apoio durante o evento, exclusivamente no local
destinado para isso.

Assessorias ou grupos de amigos e familiares podem utilizar tendas particulares, sendo no máximo uma
(01) de tamanho máximo 3X3m, em local determinado pela organização. Não é permitido fazer churrascos
ou preparar qualquer outro tipo de alimentação no local das tendas, também não podem ser levadas bebidas
alcoólicas e nem vasilhames de vidro, somente latas e PET. Haverá no local lanchonete com venda de
lanches e bebidas.
Os participantes poderão ser incentivados por seus companheiros, familiares e amigos; todavia não é
permitido (pacing) e nenhum contato físico entre os atletas e público.
Para casos não previsto aqui neste Regulamento, a organização ouvirá as partes e se reunirá para decisão
posterior, sendo esta decisão inquestionável. Assim, o participante inscrito concorda plenamente com o
regulamento e posteriores decisões.
DISPOSIÇÕES GERAIS
No ato da inscrição, o participante declara estar em perfeitas condições físicas e psíquicas para realizar a
prova, declara também que possui perícia na condução da bicicleta e que realizou a inscrição de livre e
espontânea vontade, isentando assim a organização de qualquer eventualidade que venha a acontecer.
Os participantes deverão, obrigatoriamente, usar a camiseta oferecida pela organização, não sendo
permitido correr sem camiseta ou com outras por cima; nem as camisetas, nem as placas de identificação,
de forma alguma podem ser alteradas, ou cortadas. As camisetas são a identificação do participante,
juntamente com a placa fixada na parte frontal de sua bike. A organização não se responsabiliza por
qualquer acidente que venha a ocorrer com os participantes durante o evento. Porém, todas as medidas
serão tomadas para garantir a segurança dos atletas.
Todo participante inscrito no evento autoriza expressamente à organização, a utilização de sua imagem em
fotos e/ou vídeos, autoriza a divulgação de seu nome e resultados finais, os quais passam a fazer parte
integrante deste regulamento, para ser veiculado e/ou utilizado em propagandas, divulgações e promoções
do evento, por prazo indeterminado. A presente autorização de uso abrange, exclusivamente, a concessão
de uso da imagem para os fins aqui estabelecidos, pelo que qualquer outra forma de utilização e/ou de
reprodução, deverá ser previamente autorizada.
DA ORGANIZAÇÃO
A organização e realização do evento é uma parceria entre a SR Mampituba, a empresa 3T Sports, o
programa Pedal Saúde e Win Bike Fit; tendo como responsáveis técnicos os professores Tiago Marcelino
Gomes e Oscar Lenhart e como responsável administrativo o ADM Jorge Fernandez.
No caso de condições climáticas adversas ou por razões de segurança, a organização se reserva o direito
de cancelar e/ou alterar o percurso e/ou etapas sem aviso prévio e sem ônus à mesma, inclusive durante o
andamento da prova.
Em hipótese alguma o clube, patrocinadores ou apoiadores poderão ser responsabilizados por eventuais
acidentes ou por pessoas que se sintam prejudicadas de alguma maneira.
O ÚNICO canal oficial para assuntos relativos ao evento é o e-mail reveza6mtb@gmail.com; qualquer outro
comunicado via telefone, WhatsApp ou qualquer outro meio, poderá ser respondido, porém ele não será
considerado como oficial.
Criciúma, março de 2018.

