
 

 

COPA RISCO ZERO DE XCO 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

DATA: 26 de maio de 2019  

LOCAL: Pista Nelson e Enedina  

HORÁRIO: 08hs00min 

 

2. CATEGORIAS 

2.1 As categorias serão divididas da seguinte forma: 

Elite Feminino: 15 anos acima (Nasc. em 2004 e anos anteriores) 

Elite Masculino: 16 anos acima (Nasc. em 2003 e anos anteriores) 

Sub-30 Masculino: 15 a 29 anos (Nasc. em 2004 a 1990) 

Master A Masculino: 30 a 39 anos (Nasc. em 1989 a 1980) 

Master B Masculino: 40 anos acima (Nasc. em 1979 e anos anteriores) 

 

3. PROGRAMAÇÃO 

08:00 - Largada Feminino 

09:00 - Largada Master B 

10:00 - Largada Master A 

11:00 - Largada Sub-30 

13:30 - Largada Elite 

 

4. INSCRIÇÕES  

4.1 As inscrições devem ser realizadas no site www.riscozeroadventure.com.br 

4.2 As inscrições se encerram no dia 22 de maio de 2019. 

4.3 VALOR 

LOTE ÚNICO: R$ 50,00 (Até 22/05/2019) 

4.4 Não será permitido à inscrição de atletas menores de 15 anos.  

4.5 Não haverá devolução do valor da inscrição; a inscrição é de caráter pessoal e intransferível e só 

poderá ser realizada das maneiras disponibilizadas pela organização. Sendo que é de total 

responsabilidade do atleta o preenchimento correto de todos os campos da ficha de inscrição. 

4.6 Ao realizar sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento, declara encontrar-se 

em perfeitas condições físicas e psicológicas e ter treinado o suficiente para completar os exercícios 

definidos da categoria escolhida. 

 

 

5. PERCURSO 

5.1 O percurso será definido da seguinte forma: 

http://www.riscozeroadventure.com.br/


 

 

Feminino: Eliminação dupla com 2 baterias 

Master B: Eliminação dupla com 2 baterias 

Master A: Eliminação dupla com 2 baterias 

Sub - 30: Eliminação dupla com 2 baterias 

Elite: 40 min + 1 volta 

Obs.: * Será 1 volta por bateria 

** A partir do momento em que um atleta da categoria completar a prova, obrigatoriamente será a última 

volta para todos os outros atletas, independente da volta em que estiver. 

*** A organização poderá alterar o número de voltas em função da quantidade de inscritos. 

 

6. KIT ATLETA 

6.1 O kit será composto por placa de identificação  

6.2 O kit será entregue apenas no dia do evento, com horários a definir. 

6.3 O kit será entregue somente mediante a apresentação de um documento com foto, juntamente 

com o termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado. 

  

7. PREMIAÇÃO 

Troféu para os 5 primeiros colocados de cada categoria 

Categoria Elite: 

1º Lugar: R$ 250,00 

2º Lugar: R$ 200,00 

3º Lugar: R$ 150,00 

4º Lugar: R$ 100,00 

5º Lugar: R$ 50,00 

7.1 A cerimônia de premiação será realizada na estrutura montada no local do evento, no mesmo dia 

da prova, após o encerramento das atividades. 

 

8. SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA 

 

8.1 A organização, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar suspensão da prova, 

iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo 

suspensa a prova, por qualquer um destes motivos, esta será considerada realizada e não haverá 

designação de nova prova. 

8.2 Os atletas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e danos da 

eventual suspensão da prova (iniciada ou não) por questões de segurança pública, não gerando qualquer 

responsabilidade para a Comissão Organizadora. 



 

 

8.3 A prova será realizada com qualquer condição climática, a não ser, que haja perigo aos 

participantes. 

8.4 A organização não se responsabiliza por transporte e alimentação para nenhum atleta até o local 

da prova. 

8.5 A organização do evento poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, 

elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou 

questões estruturais, sem aviso prévio. Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações 

fornecidas no sistema on-line ou na ficha de inscrição. 

8.6 Não haverá reembolso, por parte da empresa organizadora bem como de seus patrocinadores e 

apoiadores, de nenhum valor correspondente ou dano aos equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

atletas durante e no local do evento, independente de qual for o motivo, tampouco, por qualquer extravio 

de materiais ou prejuízo que porventura os atletas ou terceiros venham a sofrer durante a participação na 

competição. 

 


