REGULAMENTO DESAFIO CURITIBANOS MTB e CICLOTURISMO
10/JUNHO/2018

1 - A ASCCICLI - Associação Curitibanense de Ciclismo e o Clube do Pedal de Curitibanos,
realizarão no dia 10 de Junho de 2018, às 8:00 horas, o Desafio Curitibanos de MTB e
Ciclotur de Inverno, tendo a concentração a partir das 7:00 horas no Harry World Park Hotel.
2 - O local de largada e chegada será no Harry World Park Hotel., Rua Capitão Potiguara, s/n,
Bairro Bom Jesus, Curitibanos/SC, onde também será servido o café da manhã e o almoço aos
participantes.
3 - Poderão participar do evento, pessoas de ambos os sexos.
Crianças e adolescentes menores de 16 anos somente poderão participar do evento
acompanhados pelos pais ou responsáveis que assinarem termo de responsabilidade.
4 - O evento será realizado em dois formatos distintos: DESAFIO e CICLOTURISMO.
4.1 - DESAFIO: o ciclista receberá uma placa numerada com um chip incluso para a tomada
de tempo. Todos os ciclistas receberão a medalha de participação e para os 3 primeiros
colocados de suas categorias, receberá também um troféu personalizado.
4.1.2 - As categorias serão divididas da seguinte forma:
INICIANTE 12KM: E1 - nascidos entre 2009 - 2003 (UNISEX)

PRÓ
Masculino
Sub-23: 15 a 22 anos (Nasc. em 2003 a 1996)
Sub-30: 23 a 29 anos (Nasc. em 1995 a 1989)
Master A: 30 a 39 anos (Nasc. em 1988 a 1979)
Master B: 40 a 49 anos (Nasc. em 1978 a 1969)
Master C: 50 anos acima (Nasc. em 1968 e anos anteriores)
Feminino
Sub-30: 16 a 29 anos (Nasc. em 2002 a 1989)
Master A: 30 a 39 anos (Nasc. em 1988 a 1979)
Master B: 40 anos acima (Nasc. em 1978 e anos anteriores)
SPORT
Masculino
Sub-23: 15 a 22 anos (Nasc. em 2003 a 1996)
Sub-30: 23 a 29 anos (Nasc. em 1995 a 1989)
Master A: 30 a 39 anos (Nasc. em 1988 a 1979)

Master B: 40 a 49 anos (Nasc. em 1978 a 1969)
Master C: 50 anos acima (Nasc. em 1968 e anos anteriores)
Feminino
Sub-30: 16 a 29 anos (Nasc. em 2002 a 1989)
Master A: 30 a 39 anos (Nasc. em 1988 a 1979)
Master B: 40 anos acima (Nasc. em 1978 e anos anteriores)
4.2 - CICLOTURISMO: os ciclistas poderão escolher entre dois percursos: SPORT (25KM) e
PRÓ (50KM). Haverá tempo de corte a critério da organização. Todos os ciclistas receberão
medalha de participação.

5 - As inscrições poderão ser feitas até o dia 07/06/2018, pelo site www.riscozeroadve
HYPERLINK "http://www.cicloturcuritibanos.com.br/"nture.com.br. A inscrição terá um custo
de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para o CICLOTURISMO e categoria INICIANTE, e R$
95,00 (noventa e cinco reais) para o DESAFIO. Estão inclusos o café da manhã, almoço, frutas
e hidratação durante o percurso, medalha de participação e direito a participar do sorteio de
brindes. As vagas após o dia 07/06 serão limitadas em razão da logística e do almoço. A
organização não se responsabilizará pelo fornecimento do almoço para os participantes que
realizarem suas inscrições no dia do evento se superarem o limite estabelecido pelo fornecedor
dos alimentos. O almoço extra para acompanhantes, para inscrições realizadas até o dia 07/06,
terá o custo de R$ 35,00 para adultos e R$ 20,00 para crianças de 05 até 10 anos de idade. No
dia do evento a venda de almoços extras será limitada pelo fornecedor dos alimentos, não se
responsabilizando os organizadores do evento pelo almoço em tais condições.
Não será cobrado o almoço extra para crianças de 0 a 5 anos de idade.
5.1 - Os participantes deverão preencher a inscrição em todos os campos solicitados. No caso
de participante com idade inferior a 16 anos, deve conter na observação quem será o seu
responsável. Cópia do documento de identidade do responsável e apresentar no dia do evento
na retirada do KIT.
5.2 - Ao preencher a ficha de inscrição, o participante declara que:
A) Participará do Desafio Curitibanos de MTB de livre e espontânea vontade, isentando de
quaisquer responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em
nome do participante e de seus herdeiros, declarando ainda que esta saudável e apto para a
prática do ciclismo.
B) Está ciente de que deve consultar médico para realização de exames prévios, que ateste sua
aptidão para a prática de esportes.
C) Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua participação
neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento através de veículos impressos,
televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.

D) Para a sua participação é imprescindível que o participante esteja inscrito
oficialmente e usando os equipamentos individuais de proteção (capacete, luvas, óculos e
agasalhos).
6 - O participante não concorrerá aos brindes que serão sorteados, se não tiver efetuado a
inscrição e efetuado o pagamento, caso dificultar outros participantes, apresentar durante o
passeio condutas anti-desportivas, agredir fisicamente ou verbalmente outro participante e
organizadores.
7 - No momento da concentração no Harry World Park Hotel, o participante deverá retirar seu
kit, e receberá uma pulseira que dará direito ao almoço do participante.O sorteio dos brindes
será realizado pelo nome do participante ou pelo número constante na pulseira. Caso o nome
sorteado não esteja presente para retirar o brinde ou o prêmio, será excluído e outro nome será
sorteado e assim sucessivamente, até que todos os brindes sejam sorteados. Cada participante
que completar a prova, receberá a medalha de participação.
7.1 - Caso o participante seja sorteado e não esteja com a identificação não terá direito ao
prêmio.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A comissão organizadora do Desafio Curitibanos de MTB, não se responsabiliza por
prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito, a terceiros ou outros participantes não
inscritos, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade dos mesmos. A inscrição
devidamente paga até o dia 07/06/2018 dará direito ao seguro. Inscrições realizadas e pagas
após a data estipulada não darão direito ao seguro.
8.2. A comissão organizadora recomenda aos participantes rigorosa avaliação médica no
período que antecede o passeio.
8.3. Os participantes que pretendam realizar a inscrição no dia do evento deverão chegar ao
local da largada com, pelo menos, uma hora de antecedência.
8.4. Durante o percurso o participante deverá seguir as orientações e sinais dos fiscais, equipe
de apoio e do policiamento de trânsito e deverá, ainda, seguir pelo lado direito das vias,
inclusive pelo interior, já que o trânsito de veículos não será fechado.
8.5. A Comissão Organizadora disponibilizará ambulância e equipe de saúde no local da
largada, da chegada e ao longo do percurso, preparadas para prestar os primeiros socorros.
8.6. Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública de saúde.
8.7. A Organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda
adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de
necessidades/disponibilidades técnicas estruturais sem prévio aviso.
8.8. É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento
8.9. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.

