
REGULAMENTO GERAL 
O IVº Desafio de Santo Antonio de Ciclismo de Sombrio, tem como principal objetivo a integração e o 

estímulo para a prática de atividade física através do ciclismo, seja ele de participação ou de competição.Desta 
forma, também estaremos valorizando e engrandecendo a maior festa religiosa do município de Sombrio, a tão 
popular festa de Santo Antônio. 

DA ORGANIZAÇÃO 

O IVº DESAFIO DE SANTO ANTONIO, é uma promoção da Prefeitura Municipal de Sombrio, Secretaria de 
Educação,Cultura e Esporte e Departamento de Esporte e grupos organizados de ciclistas da cidade de Sombrio 
e região. 

1. A Organização é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste regulamento e justificar as 
alterações quando cabíveis. 

2.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; 

3. O IVº DESAFIO DE SANTO ANTONIO será realizado no dia 02 de junho de 2018 evento Contra relógio 
e dia 03 de junho 2018 evento estrada 50 km. 

4. Os eventos serão distribuídos da seguinte forma: 

CONTRA RELÓGIO: 02 junho 2018. 

a) Local / Horário: Inicio as 14h , na Avenida Nereu Ramos , bairro Parque das Avenidas, frente ao centro 
Multiuso “João Deldi Garcia”. 

b) MTB – Não será permitido o uso de pneu fino ou qualquer equipamento que descaracterize do gênero 
mountain bike. 

c) ESTRADA – Poderá fazer uso de bike especializada, clip, bike iromen , ou do gênero especifico para 
contra relógio.    

ESTRADA 50 / 42,5 KM: 03 junho 2018. 

a) Local/Horário:  A largada será às 08h30 para ambas categorias, sendo estilo Estrada pelotão da frente e MTB 
na seqüência , sendo ambas escoltadas pela Policia Militar e carros de apoio até a Rodovia Estadual, onde a 
partir do sinal (som de sirene juntamente com sinais de bandeira quadriculada) dado pela Comissão 
Organizadora será liberado os atletas para seguirem o percurso. 

PERCURSO  ESTRADA – 50 KM     

* Evento de competição ciclismo Estrada: 50 KM -> Largada e chegada na Frente do Centro Multiuso ao lado 
do ginásio municipal Rogério Valerim -> Jacinto Machado -> Ermo -> Sanga da Toca (marginal) -> Sombrio -
> , com percurso em estradas de pavimentação asfáltica . 

PERCURSO  MOUNTAIN BIKE – 42,5 KM     

* Evento de competição ciclismo MTB: 42,5 KM -> Largada e chegada na Frente do Centro Multiuso ao lado 
do ginásio municipal Rogério Valerim -> Segue pelotão até ponte que vai p/ Jacinto Machado> aprox. 2 km 
entra estrada de chão para interior de Sombrio e Ermo percorrendo aproximadamente 31km  -> Campo dágua 
viaduto até Sombrio para linha de chegada ( marginal BR 101 toda pavimentação asfatica  ). 

5. Por qualquer motivo e a qualquer tempo, sem aviso prévio, a organização poderá: adiar a prova, alterar o 
percurso, modificar ou mesmo cancelar algum trecho.  



PARTICIPAÇÃO / INSCRIÇÃO 

6. Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o regulamento 
geral do evento: 

a). Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova com autorização por escrito do pai ou da mãe, 
ou de um responsável legal.  

b) A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros, somente no 
caso de auxilio para hidratação e manutenção da Bike. 

c). As inscrições poderão ser feitas via site RISCO ZERO ADVENTURE ou na loja MATTRIC SPORTS em 
Sombrio SC. 

d) A inscrição no IVº DESAFIO DE SANTO ANTONIO é pessoal e intransferível, não podendo qualquer 
pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número para outra pessoa 
será responsável por qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha sofrer. É obrigatório o uso do numero de 
identificação durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não 
cumprirem este item. 

g)  . Ao fazer a inscrição o atleta ficará sob a cobertura de um SEGURO DE VIDA com validade durante o 
período da prova. 

h)  . Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o valor da inscrição aos 
participantes que desistirem de participar. 

i) A ficha de inscrição deverá ser totalmente preenchida e sem rasuras em letra legível para validação da mesma 
caso for feita fora do site www.riscozeroadventure.com.br. 

j). Segue abaixo valores da taxa de inscrição junto ao evento: 

 

Estilo - Estrada e MTB: 

 Até dia 25 de maio de 2018 o valor da inscrição será de R$ 70,00 reais. 
 Após dia 25 de maio, caso houver vaga, será cobrado valor de 95,00 reais. 

KIT ATLETA 

 7. A retirada do kit acontecerá no dia 02 junho das 09h as 12h no centro de Sombrio na loja Mattric sports e no 
dia 03 das 7h30 às 8h no local da largada. 

8. Kit atleta será composto pelos seguintes itens: 

> Medalha de participação personalizada 

> Energel 

> Solifes 

> Frutas  

> Barra cereal 

> Sanduíche natural 



> Água 

> Chip Atleta  

> Direito a sorteio de brindes 

> Seguro atleta 

 9. Aos participantes que não retirarem seu kit nas datas definidas, poderão retirá-lo no dia do evento, sendo das 
7h30 às 8h no local do evento, caso não o faça, o mesmo poderá retirar na Loja Mattric Sports após o evento. 

10. CHIP de cronometragem - A organização irá disponibilizar um chip atleta junto ao kit atleta , sendo este 
descartável. Será obrigatório o uso do chip na sapatilha ou tênis do atleta no lado esquerdo. 

PREMIAÇÃO 

 
11. As premiações serão definidas da seguinte forma: 

a) Todos os participantes receberão medalhas de participação. 
b) Em cada estilo, ou seja, Estrada ou MTB nas categorias por idade, serão premiadas com troféus o 1º,2º 

,3º lugar. 
c) Será premiado como campeões Aberto Geral masculino o 1º,2º, 3º lugar a cruzarem a linha de chegada, 

sendo que ate o 3º lugar  não entrará na premiação por categoria de idade. 
d) Já na categoria Aberto Geral Feminino será premiado o 1º,2º,3º  lugar a cruzarem a linha de chegada, 

sendo que ate o 3º lugar  não entrará na premiação por categoria de idade na categoria Sub 20.  
e) Também será feito premiação dos campeões Aberto Local 1º,2º,3º,4º e 5º lugar, sendo eles com 

domicilio fixo na região da AMESC, porém estes receberão a premiação na categoria por idade. 
f) Na ocasião será feito sorteio de brindes aos participantes. 

 Obrigatoriedade:   Ao atleta que chegar em primeiro lugar, ou seja, for o campeão geral, tanto no 
masculino quanto no feminino, será obrigatório na edição seguinte, o uso da CAMISETA DOURADA 
DE CAMPEÃO. Tal camiseta personalizada pela organização sem custo algum para o atleta levará o 
nome do atleta e dos possíveis patrocinadores ou apoiadores do mesmo, com outras identificações que a 
organização o fará. 

Com isso o atleta campeão, não terá custos de taxa de inscrição no ano seguinte que obteve o feito de 
campeão geral. ( ex: campeão 2017 fica isento de taxas para o ano de 2018). 

BICICLETAS E EQUIPAMENTOS 

a). Será permitido aos ciclistas utilizar apenas uma bicicleta para percorrer o trajeto, devendo ser do modelo 
Speed ou do gênero e Mountain Bike ou do gênero, exceto tipo Ironman e uso de clip no guidão em qualquer 
gênero e para MTB proibido também uso de pneu fino.     

b). As bicicletas serão movidas exclusivamente pela força individual do atleta em conformidade com os 
regulamentos da União Ciclística Internacional. 

c) O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente (carregada, arrastada ou 
empurrada) pelo próprio atleta. Um atleta separado de sua bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso 
da prova. 

d). Reserva-se à organização o direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que julgue inadequado para 
a utilização no evento. 

e). Todo equipamento que o atleta utilizará na prova poderá ser checado pela organização momentos antes da 
largada, e ter seu uso vetado caso seja considerado impróprio ou de risco para participação no evento. 



f). Será obrigatório o uso de capacete ciclismo afivelado no estilo Estrada e Mountain Bike e com o adesivo do 
nº atleta recebido junto ao kit atleta, colado na lateral direita do capacete para controle na chegada. 

g). Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum 
valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de 
qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas ou 
participantes venham a sofrer durante a participação neste evento; 

CATEGORIAS 

11. Categoria ESTRADA e Categoria MTB:  50 KM – 42,5 KM 

Categoria   Referencia  Premiação  
SUB 15 M 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  

JUNIOR – 16 a 18 anos M 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  
SUB 29 -  19 a 29 anos M 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  

MASTER “A” – 30 a 39 anos M 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  
MASTER “B” – 40 a 49 anos M 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  
MASTER “C” – 50 a 59 anos M 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  
VETERANO – 60 anos acima M 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  

SUB 30 F 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  
MASTER acima 30 F 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  
ABERTO GERAL  M/F 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  

 LOCAL M/F 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  
/ 4º troféu / 5º troféu  

CATEGORIAS 

11. Contra Relógio – ESTRADA e MTB 

Categoria     
ELITE M/F 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  
SUB 20 M/F 1º troféu  / 2º troféus  / 3º troféu  

RESULTADOS 

13.  . Os resultados oficiais do IVº DESAFIO DE SANTO ANTONIO 2018, serão informados através do face 
book oficial do Departamento  Municipal de Sombrio e no site www.riscozeroadventure.com.br.  

 14. A largada será dada em escolta, sendo que o tempo de cada atleta será dado já na largada, desta forma, a 
classificação se dará pela ordem de chegada e não pelo tempo do atleta. 

 15.  . Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até trinta minutos 
após a divulgação dos resultados, mediante pagamento de taxa de R$ 200,00 e será analisada por uma comissão 
composta pela comissão organizadora. Caso o protesto seja deferido o mesmo receberá de volta a taxa de 
200,00 reais, caso seja indeferido seu protesto o mesmo perderá o valor da taxa e a mesma será sorteada com 
outros brindes junto ao final do evento.  

APOIO NO PERCURSO / SEGURANÇA 

16. Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água, carros de apoio de recolhimento do 
ciclista e sua bike, motos de apoio, fiscais pelo decorrer do percurso, carro de emergência com enfermeiros para 
atendimento dos primeiros socorros e encaminhamento a uma unidade de saúde mais próxima, ambos fornecido 



pela organização do evento, caso necessário e apoio do corpo de bombeiros e polícia militar, estadual e 
rodoviária. 

17. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação dos 
participantes; cabe ao atleta respeitar o trajeto, não sendo permitido tomar atalhos ou fazer uso de qualquer 
meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. O descumprimento desta regra causará a 
desclassificação do atleta; 

18. A prova será realizada com restrição ao trânsito de veículos, não sendo totalmente fechado, devendo o atleta 
manter a direita da pista e obedecer às leis de trânsito, ficar atento aos outros atletas e ser cordial sempre que 
possível com seus oponentes, organização e público. 

19. Recomendamos a todos os participantes da prova à realização de uma rigorosa e completa avaliação médica 
prévia a participação no evento; 

20. 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 
e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas 
necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma; 

21. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e seu 
desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.  

 DIREITOS DE IMAGEM 

23. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua 
imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio 
de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum 
ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação. 

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

25. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma 
soberana, não cabendo recurso a estas decisões, e caso necessário for, a segunda instancia será junto ao poder 
judiciário de Santa Catarina. 

26. O evento terá supervisão através da FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOUNTAIN BIKE.  

SOMBRIO – SC – Abril de 2018. 

 

Fernando Luiz Ferreira 

Gerente de Esporte 

 
 


