
 

DESAFIO ORBEA RICARDO PSCHEIDT ORLEANS  
  

Este regulamento tem o objetivo de estabelecer critérios gerais para DESAFIO  
ORBEA RICARDO PSCHEIDT ORLEANS  
  

1. Todo participante é obrigado a ter conhecimento deste regulamento. Ao solicitar a inscrição, 
o participante deve ler o documento. Os inscritos na competição estão automaticamente de 
acordo e aceitam todos os termos deste regulamento assim como todas as regras descritas e 
estipuladas.   

  
2. A largada da prova será às 9h da manhã na forma de baterias em estilo XCO, com intervalos 

de tempo estipulados pela organização.   

a. Primeira bateria: Todos os atletas inscritos na categoria PRÓ 
b. Segunda bateria: Todos os atletas inscritos na categoria SPORT 

 
3. Tempo Limite: Após o tempo limite de 6h de prova (15h da tarde), os pontos de apoio, 

orientação de percurso e hidratação intermediários no percurso serão desativados, ou seja, 
cortados do evento proporcionalmente, bem como o atleta poderá ser impedido (cortado) de 
continuar no evento após este tempo.   
 

4. Distâncias e percursos: O competidor é obrigado a permanecer no percurso designado pela 
organização, sob pena de punição ou desclassificação para quem burlar o percurso. O uso de 
atalhos é proibido. É de responsabilidade do atleta ter conhecimento e permanecer no 
percurso designado, bem como fazer a adequada leitura e interpretação da sinalização 
apresentada. A c ategoria Pró irá percorrer 65km. Este percurso exige preparo físico e 
habilidade técnica, pois o atleta encontrará trechos de downhill, uphill e vários single tracks. 
A categoria Sport  irá percorrer 42km. Este percurso compartilha com a categoria Pró vários 
single tracks sem grandes dificuldades técnicas. Embora a distância desta categoria seja de 
apenas 42km, ela demandará de um bom preparo físico do atleta por se tratar de um percurso 
formado por trilhas com rolagem pesada.   
 
 

5. Premiação:  Troféus para 1º, 2º e 3º colocado de cada categoria (SPORT / PRÓ) e Medalhas 
4º e 5º colocado de cada categoria (SPORT / PRÓ). A classificação geral na categoria Pró e 
Sport será realizada pelo tempo de cronometragem. Medalha de finisher para todos os 
inscritos. 

 

 
6. Cronometragem – Cada atleta receberá um chip vinculado ao seu CPF e se responsabiliza pelo 

mesmo. Casos de chips perdidos durante a prova ou não previstos neste regulamento serão 
analisados individualmente pela organização. O Chip deverá ser usado corretamente 
conforme orientação entregue junto com o kit. Caso o atleta tenha dúvidas, deverá perguntar 



 

para um dos organizadores como proceder. O uso inadequado do chip poderá acarretar em 
falhas na cronometragem ou mesmo na ausência do tempo do atleta, sendo ele, neste caso, 
o responsável pelas consequências.   

 
 

7. Hidratação e alimentação – É de responsabilidade do atleta se manter hidratado e alimentado 
adequadamente. A organização disponibilizará mesa de frutas e hidratação na área de 
largada/chegada e outro ponto de hidratação no percurso.  

 
 

8. Ajuda – Não será permitido apoio mecânico externo fora do ponto de apoio oficial do evento 
(junto a largada/chegada). Entretanto, os competidores participantes do desafio poderão dar 
ajuda uns aos outros, desde que ambos estejam inscritos no evento e devidamente 
identificados, sendo limitados a água, comida, primeiros socorros e reparo emergencial do 
equipamento ou troca de peças entre eles (exceto quadro da bicicleta).   
 
 

9. Conduta – O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão verbal ou 
de qualquer espécie são casos de advertência/banimento do atleta em questão. Esta regra 
vale em todas as modalidades, seja com outros atletas, staffs, equipe médica ou membros da 
organização.  

 
 

10. Protestos – Os protestos de qualquer natureza devem ser submetidos em até 30 (trinta) 
minutos após a divulgação dos resultados, que é feita pela organização em um local designado 
especificamente para este fim. Os protestos devem ser submetidos por escrito e assinados 
pelo acusador. Acusações formais contra outros atletas também devem ser feitas por escrito 
e descrever o caso com precisão. Todos os protestos serão investigados. O protesto terá uma 
caução de R$ 250,00 em espécie, caso verificada a veracidade do fato, mediante provas e/ou 
testemunhas apresentadas pelo acusador, o valor será integralmente devolvido ao acusador.  
 
 

11. Penalidades – Serão determinadas pela severidade da infração. A penalidade mínima será 
sempre de um minuto. A penalidade máxima será desqualificação dos resultados do evento 
e/ou perda de premiação.  

 
  

12. Alteração – O atleta poderá solicitar mudança referente à modalidade/percurso em até 7 dias 
antes do evento. Após esse prazo, não será possível mais efetuar qualquer alteração na 
inscrição.   

 
 



 

13. Kit do atleta – Os kits deverão ser retirados nas datas, locais e prazos divulgados pela 
organização, mediante apresentação de documento de identificação com foto. Ao receber o 
kit, o atleta deverá conferir o conteúdo. Não haverá entrega posterior, mesmo para os que 
desistirem de participar da competição, a qualquer tempo. Caso o atleta necessite que seu kit 
seja retirado por terceiros, basta fazer uma declaração de próprio punho, devidamente 
assinada e apresentar cópia de documento de identificação com foto do proprietário do kit, a 
ser entregue pelo responsável pela retirada.  

 
 

14. Cadastro e dados – O participante autoriza a utilização dos seus dados cadastrais pela 
organização em suas ações de marketing e de seus parceiros. Também concede à mesma os 
direitos de utilização de sua imagem e voz para fins de divulgação e publicidade dos eventos 
futuros.   

 
 

15. Material – Todo o material de uso desportivo pessoal deve ser de propriedade do atleta. A 
organização não fornecerá equipamentos, salvo os entregues junto ao kit de atleta. A 
organização da prova não se responsabiliza por qualquer extravio de material pessoal ou 
prejuízo que porventura os atletas venham sofrer durante a participação no evento.   

 
 

16. Estrutura:   

a. Seguro atleta para todos os atletas com inscrições pagas;  
b. Equipe médica socorrista com ambulância de prontidão para o primeiro atendimento 

de eventuais acidentes, e para eventual remoção e encaminhamento à rede pública 
de saúde:   

i. Na rede pública se dará a continuidade ao atendimento dito tanto de 
emergência como de qualquer outra necessidade, sob responsabilidade 
desta, ficando a organização isenta de quaisquer despesas médicas, 
medicamentais, tratamentos adicionais que porventura o atleta venha a ter;   

ii. O acompanhante ou responsável do atleta poderá optar por outro sistema de 
atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de 
atendimento médico entre outros) eximindo a organização de quaisquer 
responsabilidades, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.   

c. Registro fotográfico oficial do evento, com a disponibilização de todas imagens. 

d. Local para almoçar. 
 
 

17. Numeração – O número do atleta/equipe é pessoal e intransferível. Não é permitida qualquer 
alteração e mutilação neste número, sob pena de desclassificação.  
 
 



 

18. Riscos – O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas consequências 
decorrentes da sua participação na prova, sejam eles danos morais, físicos, materiais ou de 
qualquer natureza. Fica a organização, bem como quaisquer dos patrocinadores e apoiadores 
envolvidos, isentos da responsabilidade. As atividades esportivas envolvidas são extenuantes. 
Para poderem participar, os competidores devem estar em excelente forma física. Sua saúde 
e bem-estar são de importância fundamental. Antes de se inscrever neste tipo de desafio ou 
competição faça uma avaliação médica e procure um profissional para avaliar sua aptidão 
física.  

Além de que:  
a. É indicado que todo o atleta tenha um plano de saúde particular e seguro apropriado;   

b. Ao realizar a inscrição o atleta declara ter aptidão para participar do evento.  

 
 

19. Esportividade – Não serão tolerados quaisquer atos, formas de trapaça ou obtenção de 
vantagens ilícitas para a execução da prova, por parte do atleta, seus familiares ou quaisquer 
que sejam os envolvidos que venham a beneficiar de forma direta ou indireta. Além de:   

a. Manter durante todo o tempo uma conduta esportiva;  
b. Ser responsável pela sua própria segurança e a segurança de outros;  

c. Ser responsável pela compreensão e cumprimento das Regras de competição deste 
regulamento;  

d. Obedecer às instruções da organização do evento; v. Tratar os outros competidores, 
organização, voluntários e espectadores com respeito e cortesia;   

e. Não fazer uso da linguagem vulgar ou de baixo calão;  

f. Após abandonar a competição, informar a organização;  

g. Ser responsável pelo resíduo gerado, levá-lo até as lixeiras dispostas na concentração 
do evento, seja por lanches ou brindes entregues pela organização, seja levado pelo 
próprio atleta ou seus convidados, sendo que qualquer resíduo deixado pelo atleta 
em qualquer parte do percurso ou local da concentração acarretará na advertência 
verbal, em caso de não correção da falha acréscimo de 5 minutos no seu tempo geral 
de prova e em caso de reincidência desclassificação do evento;  

h. Atletas suspensos ou expulsos por quaisquer federações esportivas ou por suas 
entidades afiliadas, não poderão participar deste evento;   

i. Fica proibida a venda de produtos de qualquer natureza, exibição de material político, 
música alta, cobrança de ingressos nas tendas, balões de publicidade, venda de 
alimentos, brinquedos coletivos, fogo de qualquer espécie, limitação de espaços 
exclusivos, reserva de espaços, todos, exceto com autorização expressa emitida pela 
organização e em locais previamente determinados;   

j. Qualquer empresa, entidade ou profissional autônomo que queira explorar 
comercialmente os eventos deve contatar a organização com antecedência para 
formalização de acordo de negócio.   
  



 

20. Decisões Soberanas – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 
comissão organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões. Questões 
de conduta no evento serão baseadas nas regras das UCI, conforme disponível em seu site, 
guardadas devidas proporções. A organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a 
qualquer momento sem aviso prévio.   

  
  

21. Equipamentos:   

a. Uso obrigatório do capacete em todo o percurso. Se o atleta for flagrado sem o 
equipamento devidamente posicionado e afivelado à sua cabeça durante o tempo de 
competição, este estará sujeito a penalização de 5 minutos de acréscimo no tempo 
final da prova. Caso resista ou haja reincidência o atleta será desclassificado.   

b. O atleta deverá participar o tempo todo com os pés calçados fechados. Aquele 
flagrado descalço e em deslocamento sofrerá uma penalidade de cinco minutos e 
poderá prosseguir se regularizar a situação, em caso de reincidência será 
desclassificado;   

c. O competidor deverá terminar a prova com mesma bicicleta (quadro) que iniciou. Em 
caso de quebra, o competidor deverá carregá-la até a área de apoio oficial onde 
poderá receber ajuda externa para reparo;   

d. Não é permitido participar do desafio com a camisa totalmente aberta;  

e. É proibido o uso de fones de ouvido, caso isso ocorra durante o tempo de competição 
este estará sujeito a penalização de 5 minutos de acréscimo no tempo final da prova. 
Caso resista ou haja reincidência o atleta será desclassificado.  

f. É aconselhável o uso de luvas e óculos de proteção.  

g. Ultrapassagem – O atleta mais lento é obrigado a facilitar a ultrapassagem do atleta 
mais rápido, principalmente retardatários, ao receber a solicitação do mesmo. Porém, 
se durante a corrida dois atletas estão disputando posição, o atleta que ocupa a 
posição da frente não tem a obrigação de abrir caminho. Vale ressaltar, entretanto, 
que este atleta não pode interferir completamente ou impedir o progresso do outro 
atleta.  

h. Vácuo – o vácuo é permitido, desde que realizado por atletas inscritos no evento, 
portando, com número devidamente afixado e jamais gerado por veículos 
automotores ou outros que não sejam bicicletas.  

i. Os atletas premiados poderão subir ao pódio com bandeiras, placas e banners, desde 
que estes não excedam a largura de pódio destinada à sua colocação, somente poderá 
subir ao pódio com sua bicicleta à frente dele se a mesma for da marca Orbea e suas 
parceiras comerciais.   

j. Não haverá entrega de prêmios após a data da premiação.   

  
 

22. Cancelamento de inscrições: NÃO serão devolvidos ou reembolsados quaisquer valores.  


