
2 º DESAFIO ITAPOPO 2018 – REGULAMENTO  

A prova tem como objetivo promover e despertar o interesse pela prática esportiva de bike. Este regulamento 

define as regras do evento, portanto é fundamental o atleta ter conhecimento do seu conteúdo. (Este termo deve 

ser impresso e entregue assinado no dia do Evento). A prova será realizada dia 22 de Julho de 2018, às 7:30 h, na 

cidade de Ponta Porã –MS na sede do Clube de Sub-Tenentes e Sargentos do 11º RC MEC, sito a rua Calogeras S/N. 

O evento contara ponto para o ranking da federação sul-matogrossense de ciclismo tem o apoio e autorização 

oficial da Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo (FMSC) Os circuitos serão PRO, SPORT e TURISMO Nos quais 

ambos terão largadas separadas conforme programação da prova. O alinhamento dentro de cada bateria será 

aleatório. Percursos e Categorias O Atleta deverá se inscrever na categoria PRO Masculino ou PRO Feminino, na 

categoria esporte masculino e feminino na categoria e na categoria turismo independente de idade. Dentro da 

categoria que o atleta deseja se inscrever deverá observar as condições físicas de cada um. I - Ranking Estadual 

(MS): A Prova será válida para o Ranking Estadual de Moutain Bike, por equipe e individual, com pontuação de 

acordo com a tabela publicada no site da Federação MS de Ciclismo www.fmsc.com.br e com as seguintes 

particularidades. A) As categorias Juvenil Masculino, Júnior Masculino, Máster Feminino A1/A2 – B1/B2 - C1/C2 e 

Sub 30 Feminino -, Open Feminina, Open Masculina, Máster C1 e C2 e Máster D caso queiram pontuar para o 

Ranking Estadual, deverão se inscrever na categoria SPORT. B) As Categorias Inf. Juvenil Masculino, Júnior Feminino 

e Infanto Juvenil Feminino, devem se inscrever na categoria Turismo. C) Os Federados das demais categorias, (Elite 

Masc., Sub 30, Máster A, Master B1 e B2, Feminina Elite) caso queiram pontuar para o Ranking Estadual deverão 

se inscrever na categoria PRÓ. D) As classificações serão de acordo com a ordem de chegada geral na prova, em 

suas respectivas modalidades e categorias. A prova está dividida em 3 (três) percursos:  

PRÓ ( 80km ) Terão direito aos prêmios em dinheiro os cinco (5) primeiros colocados na classificação geral, tanto 

na categoria masculino como no feminino. Estes ciclistas serão premiados de 1º ao 5º lugar. Recebendo premiação 

com troféu e a premiação em dinheiro ate o 5º colocado tanto para masculino como para o feminino. Para este 

percurso a corrida disponibiliza somente algumas subcategorias no masculino e uma também algumas na categoria 

feminina. Subdivididas da seguinte forma:  

Masculina: 

1 º ao 5º Geral (troféu + dinheiro)  

1 º ao 5º Até 30 anos 

1 º ao 5º de 31 a 39 anos  

1 º ao 5º de acima de 40 anos  

Feminina: 

1 º ao 5º Geral  

Sport ( 50Km )  

Terão direito aos prêmios os cinco (5) primeiros colocados na classificação geral, tanto na categoria masculino como 

na categoria feminino. Os ciclistas desta categoria serão premiados também por categoria de 1º ao 5º lugar na 

categoria recebendo troféu. Os atletas classificados na geral não participam mais na premiação de categorias por 

idade. A premiação será dividida da seguinte forma: 

 Masculino 

 Troféus 1º ao 5º lugar na Geral 

 1º ao 5º lugar 14 a 19 anos 

 1º ao 5º lugar 20 a 29 anos 

 1º ao 5º lugar 30 a 39 anos 



 1º ao 5º lugar 40 a 49 anos  

1º ao 5º lugar acima de 50  

Feminino 

 Troféus 1º ao 5º lugar na Geral 

 1º ao 5º lugar - 14 de 19 anos 

 1º ao 5º lugar - 20 a 29 anos 

 1º ao 5º lugar - 30 a 39 anos  

1º ao 5º lugar - 40 acima  

Turismo ( 20Km ) 

 Nesta categoria os participantes terão direito a receber medalhas . Para este percurso a corrida disponibiliza 

somente uma categoria geral masculino e uma categoria geral feminino. Para quem for disputar pelo ranking 

estadual deve ter abaixo de 13 anos masculino e feminino Trofeus ( Atletas Federados ) Abaixo de 13 anos no 

Masculino e Feminino 1º ao 3º lugar INSCRIÇÕES As inscrições serão feitas pela Internet através do site: 

www.riscozeroadventure.com.br . A inscrição do 2º Desafio Itapopo é pessoal e intransferível, não podendo 

qualquer pessoa ser substituída por outra em qualquer situação. O atleta é responsável pela veracidade das 

informações prestadas no ato da inscrição. O participante que ceder seu número para outra será responsável por 

qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha sofrer ou provocar, eximindo a organização de qualquer 

responsabilidade sobre o mesmo. É obrigatório o uso do número de identificação durante toda a realização do 

desafio sendo passível de desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo. As inscrições serão 

limitadas para 500 participantes. Caso as inscrições completem 500 participantes antes da data de encerramento, 

as inscrições serão encerradas e divulgaremos. Os valores das inscrições: PRÓ e ESPORTE 1º lote - R$ 127,00 com 

almoço , R$ 97,00 sem almoço (federados MS); 2º lote - R$ 137,00 com almoço , R$ 107,00 sem almoço (federados 

MS) ; 3º lote - R$ 147,00 com almoço e R$ 107,00 sem almoço (federados MS). TURISMO 1º lote - R$ 97,00 com 

almoço o mesmo valor para federados sem almoço; 2º lote - R$ 107,00 com almoço o mesmo valor para federados 

sem almoço; 3º lote - R$ 107,00 com almoço o mesmo valor para federados sem almoço. Acompanhantes de Atletas 

Será cobrado R$ 35,00 por cada acompanhante acima de 6 anos de idade, se houver. O acompanhante recebera 

também 01 (uma) pulseira de identificação,para entrada no recinto. Crianças abaixo de 5 anos de idade não pagam 

como acompanhante. CONDIÇÕES Após a efetivação da inscrição e comprovada o pagamento a organização do 

evento não reembolsará o valor da inscrição - Pulseira de identificação do participante que dará acesso ao salão 

para 01 (um) almoço. - Pontos de apoio com: Isotônico, água e frutas. - Cada atleta tem direito a 01 (uma) medalha 

de participação. - O número de identificação do atleta dará direito de participar do sorteio no geral para os brindes 

oferecidos pelos patrocinadores e apoiadores do Evento. O sorteio será realizado durante o almoço e a premiação 

dos pódios, sendo obrigatória a presença do ganhador no momento do sorteio. A ausência implicará em novo 

sorteio do brinde até a entrega do mesmo para algum atleta presente. A idade mínima de participação para 

categoria PRO é de 18 anos completos até 31 de Dezembro de 2018, categoria SPORT é de 12 anos completos até 

dia 31 de Dezembro de 2018, com autorização por escrito devidamente acompanhado pelo responsável. RETIRADA 

DO KIT A Placa numeral e a pulseira de identificação do participante poderão ser retiradas no dia 21 de Julho de 

2018 (Sabado), das 15h até 19h com apresentação de documento de identidade (COM FOTO) e assinatura do termo 

de responsabilidade no Clube de Sub Tenentes e Sargentos sito a Rua Calogeras S/N ,Ponta Porã /MS. Informações 

adicionais serão divulgadas nas redes sociais ou email do atleta. Os Kits poderão ser retirados também no dia do 

evento 22 de Julho de 2018 das 6;00 as 7:00 com documento com foto e o termo assinado . LARGADA A largada 

será dada no dia 22 de Julho de 2018 às 7:30 h, conforme programação do evento. Na entrada do funil para o 

alinhamento das categorias será realizada vistoria dos atletas para confirmação das placas com o numeral do atleta 

ou qualquer outro acessório de identificação exigido pela organização. O atleta que não estiver com a placa de 

numeral devidamente instalada na parte frontal do guidão ou portando o acessório exigido pela organização será 

impedido de alinhar para a largada até sua devida regularização com a organização da prova. NO PERCURSO Não 

será permitido o abastecimento aos atletas por integrantes de equipes que participam com água e alimentação, 



pois a organização organizará pontos de apoios necessários de abastecimentos. Somente nestes pontos a equipe 

de apoio de atletas poderão abastecer seus atletas em uma distância não superior a 100 metros antes ou 100 

metros após os pontos de apoio. Todos os percursos tanto na categoria Pró quanto a esporte estarão sendo 

fiscalizadas pela comissão organizadora e se o perceberem algum ato antidesportivo ou desvio de rotas, o mesmo 

comunicará ao árbitro Diretor da Prova, que poderá desclassificar o atleta. A chegada oficial será nas dependências 

Exercito Brasileiro 11º RC Mec de Ponta Porã /MS, mesmo local da largada com pórtico de chegada devidamente 

sinalizada. O atleta que por algum motivo não passar pela linha de chegada não terá a sua classificação e seu tempo 

contabilizado, por tanto não terá direito a reclamações posteriores. NO LOCAL DA CHEGADA HAVERÁ - Ponto de 

abastecimento de água. - Banheiros. - Área de dispersão. PLACAS NUMÉRICAS Todo atleta que se inscrever na prova 

receberá uma placa com numeral de identificação e cor diferente entre as categorias PRÓ, SPORT E TURISMO. 

PREMIAÇÃO Serão premiados com troféus os 10 primeiros atletas colocados geral na categoria masculina Pró e as 

10 primeiras atletas colocados geral na categoria feminina Pró, como elite, com premiação em dinheiro. Sendo: 

PRÓ ( Masculino e Feminino) 1º lugar – R$ 1.600,00 2º lugar – R$ 1.100,00 3º lugar – R$ 600,00 4º lugar – R$ 300,00 

5º lugar – R$ 200,00 Serão entregues medalhas de participação alusiva ao evento à todos os atletas que se 

inscreverem no evento. Obs.: A premiação acontecerá apenas após a chegada dos 10 primeiros colocados de cada 

categoria, masculino e feminino, Pró e Sport. SEGURO DO ATLETA Os atletas ficam cientes que a organização não 

disponibilizara o seguro atleta ,o integrante deve possuir o mesmo para o seu deslocamento ate o evento, durante 

o evento e após o evento para participar do evento .O evento disponibilizara ambulâncias para o deslocamento ate 

o pronto socorro ou hospitais caso algum atleta venha a precisar deste deslocamento . REGULAMENTO OFICIAL 1. 

Ao participar deste evento, o participante assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata 

totalmente o regulamento e suas regras, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação e 

quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento. 2. 

É obrigatório o uso de equipamentos de segurança tais como capacete, luvas e óculos entre outros, porém a 

organização não irá fornecê-los, fica o participante responsável pelos mesmos. 3. Os inscritos para o evento terão 

, frutas e hidratação no decorrer dos trajetos, café da manhã e almoço 4. Ao participar deste evento, o participante 

cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de 

qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou 

divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 5. Haverá para atendimento emergencial 

aos participantes, um serviço de atendimento pré-hospitalar com ambulâncias para prestar o primeiro atendimento 

e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de 

qualquer outra necessidade será efetuado na Rede Pública sob responsabilidade desta. A Organização não tem 

responsabilidade sobre as despesas médicas que o participante venha a ter durante ou após o evento. 6. O 

participante ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento médico 

(remoção/transferência, hospital, serviço de emergência e médico, entre outros) eximindo a organização de 

qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão. 7. A segurança do evento 

receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos participantes. 8. Não haverá 

reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores apoiadores e realizadores, de nenhum valor 

correspondente à inscrição no caso de desistência, avaria de 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 participantes venham a sofrer durante a participação do evento. 9. Recomendamos rigorosa 

avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os participantes. 10. O participante 

assume e expressamente declara que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade física, e está devidamente 

apto para participar do evento. 11. A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito no evento, sejam 

ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do 

autor. 12. Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de segurança pública, atos 

públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 13. Menores de 15 anos podem participar desde que sejam 

acompanhados pelos pais ou um responsável legal também inscrito no evento. 14. Se o participante tiver entre 15 

e 17 anos será necessária autorização por escrito do pai ou responsável, que podem ser feitas das seguintes formas: 

a) Com firma reconhecida e acompanhada de cópia autenticada de um Documento de Identidade do pai ou 

responsável, que deverá ser apresentado pelo participante no ato da inscrição; b) Autorização de próprio punho 

feita no ato da inscrição, SOMENTE PELO PAI, MÃE OU responsável legal, estando este (PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL 



LEGAL) responsável fisicamente pelo menor. Neste caso, haverá a necessidade, de assinatura de duas testemunhas, 

que se encontrem no local, angariadas pelo participante. 15. O participante que não estiver dentro dos termos do 

regulamento ou praticar atitude antidesportiva, será convidado a retirar-se do evento, finalizando o passeio neste 

momento, a partir do qual a organização não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este 

participante. 16. O reparo mecânico à bicicleta, quando necessário, é de inteira responsabilidade de cada ciclista. 

17. Os organizadores não se responsabilizam por perca e roubos de objetos e bens dos participantes. 18. A 

organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, conforme as 

necessidades do evento informando estas alterações no site de inscrições e no dia e local do evento. 19.Não haverá 

reconhecimento de Percurso, o Percurso passará por propriedades privadas e área Militar, o mesmo só estará 

disponível para o Desafio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE (impresso e assinado) 

 



O Trajeto será todo demarcado com placas e sinalização no chão ( cal ). Ao participar do 2º Desafio Itapopo 

2018 o participante assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o 

regulamento e suas regras, assume as despesas de transporte e hospedagem, seguros e quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento. Não será 

permitida a participação de menores sem autorização dos representantes legais. Não haverá Guarda-

volumes, ficando o participante responsável por todos os seus bens. O participante declara aceitar 

incondicionalmente 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 ao evento sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o 

recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de 

comunicação em qualquer tempo/data. Durante o percurso a organização disponibilizará pontos de apoio 

para fornecimento de água e frutas conforme mapa que será divulgado posteriormente. Haverá para 

atendimento emergencial aos participantes um serviço de apoio médico com ambulância para prestar o 

1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto 

de emergência como de qualquer outra necessidade será efetuado na Rede Pública, ou, as expensas do 

participante na rede particular se assim o preferir, eximindo a organização de qualquer responsabilidade 

direta ou indireta sobre as conseqüências desta decisão. O participante ao fazer a inscrição no 2º Desafio 

Itapopo 2018 declara-se ciente de todos os riscos envolvidos em eventos de ciclismo/mountain bike 

Marathon (incluindo risco de quedas, lesões etc) e afirma estar em dia com rigorosa avaliação médica e 

gozar de plena condição física e de saúde para realizar os trajetos propostos para este evento. Isentando 

completamente a organização de quaisquer intercorrências decorrentes de tais riscos e DE TODA E 

QUALQUER RESPONSABILIDADE por eventuais danos materiais, morais ou físicos que porventura venha a 

sofrer, advindos da participação neste evento. A organização não tem responsabilidade sobre as despesas 

médicas/hospitalares e relativas a medicamentos/tratamentos que o participante venha a ter durante ou 

após a prova. O atleta é responsável pela decisão de participar do evento avaliando sua condição física e 

seu desempenho, julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da prova. Mas a organização 

calcada em análise de profissional da área da saúde poderá durante o evento retirá-lo(a) da prova 

qualquer ciclista que não se apresentar apto física ou psicologicamente a dar continuidade no trajeto sem 

prejuízo de sua saúde. Ultrapassado o tempo de corte estabelecido pela organização os atletas ainda não 

concluintes serão recolhidos pelos carros de apoio. 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 decorrente de quedas, choques com outros ciclistas e etc, que 

porventura os participantes venham a sofrer durante o evento. A organização bem como seus 

patrocinadores e/ou apoiadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 

participante inscrito no EVENTO, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo 

esses de única e exclusiva responsabilidade do autor. Feita a inscrição, não poderá o participante 

promover seu cancelamento/restituição de valores, tendo em vista as despesas imediatas que a 

organização terá. A pulseira de identificação do participante e/ou do acompanhante é de inteira 

responsabilidade do inscrito, ou seja, isentando a organização da mesma após a entrega. O kit só será 

entregue ao atleta inscrito mediante apresentação de documentação. A organização se reserva no direito 

de alterar a data do evento acaso as condições climáticas imponham aumento dos riscos aos 

participantes. Em caso de cancelamento a comissão organizadora terá até 30 dias para divulgar a nova 

data em nosso site e/ou redes sociais. A Organização do evento poderá a seu critério ou conforme as 

necessidades alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pela 

pagina www.riscozeroadventure.com.br , ou através dos emails informados a organização. Todos os 

participantes ao se inscreverem pelo sistema online no site www.riscozeroadventure.com.br estarão 



automaticamente concordando com todas as regras acima. Os casos omissos a este regulamento serão 

resolvidos pelo Diretor da Prova e Comissão da Organização do evento. Estou ciente dos termos descritos 

e assino abaixo. Seja bem-vindo e boa sorte!!!  

Ponta Porã 22 de Julho de 2018. 

 ________________________________  

Nome completo  

CPF: 


