4º Marathon Morro dos Conventos
Com o objetivo de despertar nas pessoas o interesse pela prática esportiva
através da bicicleta dando a oportunidade a todos de participarem de um
evento com a integração entre atletas, amadores e profissionais, criando um
clima de confraternização com o meio ambiente.
PERCURSO
Largada e chegada será realizada no Caverá Country Park Rodovia Municipal
ARA n 227, KM 05 Acesso ao Morro dos Conventos - Araranguá / SC com
percurso em estradas de asfalto e terra com 70 km na categoria PRO e 35 km
na categoria SPORT.
KIT
Cada participante receberá um Kit Atleta.
Placa para colocar na bike
DATA E VALOR DAS INSCRIÇÕES
Valor das inscrições será de R$ 120,00 até o dia 09 de novembro de 2018, o
segundo lote com valor de R$ 150,00 prazo limite das inscrições para o dia 17
de novembro de 2018.
CAMISA
As camisas do evento serão cobradas a parte, R$ 75,00 e devem ser
solicitadas até a data limite de 09 de Novembro de 2018.

PREMIAÇÃO
Serão entregue troféu aos DEZ primeiros colocados de cada categoria.
Demais premiações em produtos serão divulgadas assim que finalizados os
patrocínios.

REGULAMENTO
4º Marathon Morro dos Conventos
Da organização:
O 4º Marathon Morro dos Conventos é um evento da Federação de Ciclismo de
Santa Catarina, Bike Point e Prefeitura de Araranguá.
1. Obrigações da organização:
A Organização é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste
regulamento e justificar as alterações quando cabíveis.
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;
2. O 4º Marathon Morro dos Conventos será realizado no dia 25 de novembro
de 2018.
3. A largada será dada pontualmente às 09h00min para as categorias PRO e
09h15min para as categorias SPORT no Caverá Country Park.

4. A prova será disputada em percurso por ruas e estradas de terra com de 70
km para as categorias Pro e um aproximadamente 35 km para as categorias
Sport e terá duração máxima de 04h00min. Cabe à organização determinar o
tempo limite e atribuir cortes ao longo do percurso, podendo para fazer cumprir
o horário de corte, a qualquer momento que julgar necessário, impedir que o
atleta prossiga na prova.
Em primeiro momento teremos um corte para categoria PRO de 1h39min,
assim o atleta que passar para completar a primeira volta e tiver o tempo
superior a 1h40 min será imediatamente desclassificado.
4.1. Alteração no percurso
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. Devendo então transmitir aos competidores as alterações adotadas.
5. Participação
Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos
de acordo com o presente regulamento;
5.1. Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova com
autorização por escrito do pai ou de um responsável legal. A autorização
deverá estar acompanhada de cópia de um Documento de Identidade que será
retido pela organização no ato da inscrição;
5.2. A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o
auxílio de terceiros.

6. Bicicletas e Equipamentos
6.1. Será permitido aos ciclistas utilizar apenas uma bicicleta para percorrer o
trajeto, devendo ser do modelo Mountain Bike utilizando pneus com cravos
próprios para estradas de terra. Não sendo permitido uso de pneus slick (liso,
sem cravos).
As bicicletas serão movidas exclusivamente pela força individual do atleta em
conformidade com os regulamentos da União Ciclística Internacional.
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.
Reserva-se à organização o direito de vetar qualquer equipamento ou
acessório que julgue inadequado para a utilização no evento.
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.
6.2. Equipamento obrigatório:
Capacete de ciclismo afivelado.
6.3. Equipamentos proibidos:
Não será permitida a utilização de bicicletas com clipe de guidão (triathlon ou
contra relógio), nem bicicletas de ciclismo de estrada ou bicicletas com
assistência elétrica.
6.4. 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;
7. Categorias:
7.1. - Os atletas deverão inscrever-se nas categorias se encaixando em sua
categoria, Pro ou Sport e pela sua idade, das categorias temos:
Categorias Pro 70 km Masculinos
- Junior - 16 a 18 anos
- Sub 30 - 19 a 29 anos
- Master A - 30 a 39 anos
- Master B - 40 a 49 anos
- Master C - 50 a 59 anos

Categorias Sport 35 km Masculino
- Junior - 14 a 18 anos
- Sub 30 - 19 a 29 anos
- Master A - 30 a 39 anos
- Master B - 40 a 49 anos
- Master C1 - 50 a 54 anos
- Veteranos acima de 55 anos
Categorias Pro 70 km Feminino
- Feminino Idade Livre
Categorias Sport 35 km Feminino
- Sub 30 - 14 a 29 anos
- Master A - 30 a 39 anos
- Master B - A partir de 40 anos

