
DESAFIO DE MOUNTAIN BIKE MARATORRES 

EDIÇÃO 2019 

O mountain bike é um esporte cujo objetivo dos que praticam são diversos entre eles o lazer e 

o próprio desafio, sendo assim completar determinada meta ou cumprir determinado percurso 

no menor tempo possível, e no Brasil tem ganho cada dia mais força diante da sua 

popularização, inclusive demanda de eventos que proporcionem ao atleta ou praticante da 

modalidade um ambiente propício para a atividade. O evento de mountain bike será realizado 

no dia 27 de outubro de 2019 na cidade de Torres no Rio Grande do Sul, em parceria com 

entusiastas do esporte, atletas, empresas privadas, órgãos públicos e estará realizando o 

MARATORRES,  numa disputa em forma de desafio de bicicleta exclusivamente na modalidade 

“mountain bike”, com circuitos que estão divididos nos níveis PRÓ (tempo limite de 5 horas), 

SPORT(tempo limite de 4 horas), a largada será com os níveis PRÓ e SPORTE JUNTOS. O roteiro 

de prova passará por todo o tipo de via pública com estradas de terra, trilhas naturais. Não 

haverá o fechamento das vias razão pela qual os atletas que se inscreverem no desafio 

declaram estar cientes das leis de transito e de suas obrigações e responsabilidades civis, 

devendo obedecer a sinalização, permanecer em sua mão de direção e dar na passagem à 

pessoas ou veículos que estejam na preferência. Caso exista qualquer dúvida sobre as regras 

de transito a serem observadas (Código de Transito Brasileiro), o atleta que se inscrever no 

desafio deverá tomar ciência e não poderá, em qualquer hipótese, alegar desconhecimento. O 

bom senso e a segurança devem sempre prevalecer. Na dúvida, pare. O roteiro da prova 

poderá ser alterado sem aviso prévio pela organização, seja por segurança, conveniência ou 

força maior, e ainda por revogação de autorizações dos órgãos públicos ou de particulares. II.  

CIRCUITO, TEMPO DE PROVA E FISCALIZAÇÃO  

Os circuitos pré-definidos serão mantidos em sigilo, Os circuitos possuem as características 

abaixo descritas e poderão ser alterados sem aviso prévio de acordo com a necessidade da 

organização, e que existe a possibilidade de revogação de qualquer delas por motivos diversos, 

- PRÓ: aproximadamente 51,44 km com altimetria acumulada de 508 metros; - SPORT: 

aproximadamente 38,48 km com altimetria acumulada de 231 metros; Os ciclistas deverão 

cumprir os circuitos determinados na integralidade e se houver qualquer espécie de desvio ou 

atalho, situação que poderá ser constatada e averiguada pela fiscalização ou denúncia de 

outros atletas, ocorrerá a desclassificação do infrator, na hora ou em momento posterior. O 

atleta deverá obedecer as regras estabelecidas, as regras de trânsito, as ordens e instruções 

dos agentes de trânsito e Polícia Militar, bem como as ordens dos fiscais do desafio que 

estarão devidamente identificados com camisetas. Qualquer ato de desobediência será 

apurado e poderá levar a sua desclassificação. Nos locais em que houverem montados pontos 

de apoio e fiscalização, que serão divulgados oportunamente, os atletas deverão observar a 

sinalização que indicará por onde devem passar, e se assim ordenados, deverão parar para que 

sua passagem seja registrada. Apoio externo só será permitido em pontos autorizados pela 

organização. Os veículos ou pessoas que forem apoiar ou torcer pelo atleta não poderão, em 

hipótese alguma, atrapalhar os demais atletas e deverão se manter afastados do trajeto. É 

absolutamente proibido dentro das trilhas qualquer veículo ou pessoas que não sejam da 

organização do desafio. Atletas que receberem apoio fora dos pontos autorizados, que forem 

acompanhados por treinadores, assessoria, amigos com bicicleta e afins, serão 



automaticamente desclassificados. Na hipótese de quebra do equipamento dentro das trilhas, 

deverá o próprio atleta fazer a remoção para o final da trilha. 

 

LARGADA, VISTORIAS e PREMIAÇÃO 

– OBRIGATÓRIO DECLARAÇÃO DE MENOR  (18 ANOS ABAIXO) PNE (PORTADOR DE 

DEFICIÊNCIA FÍSICA  

É permitido entre os atletas a partilha de água e alimentação, troca de peças de bicicletas e 

acessórios, a assistência com manutenção e reparo.  

A largada será dada na (AV BEIRA MAR- TORRES/RS) em frente a SAPT às 08:30 horas do dia 

27/10/2019, conforme programação do desafio. A largada possivelmente será neutralizada até 

certo ponto. O alinhamento para largada das categorias obedecerá a moto que estará a frente 

do pelotão. No alinhamento será realizada a vistoria dos atletas para confirmação do uso de 

bicicletas do tipo mountain bike, com ou sem marchas e sem auxilio elétrico ou qualquer outro 

tipo de combustão ou artifício que não seja a força humana, das placas numeral de 

identificação do atleta devidamente fixada no local exigido pela organização. O atleta que não 

estiver identificado ou portando o(s) acessório(s)de segurança exigido pela organização, como 

capacete, será impedido de alinhar para a largada até sua devida regularização com a 

organização da prova. Não é obrigatório o uso de luvas e óculos de proteção, porém é 

fortemente recomendado sua utilização. A chegada será no Parque do Balonismo e todos os 

atletas que completarem o desafio no tempo regulamentar receberão medalha de 

participação. Após a chegada os atletas poderão ser chamados pela organização para 

esclarecer fatos ocorridos durante o desafio que possam incorrer na sua desclassificação ou de 

outros atletas. A apuração dos resultados será por sistema eletrônico, excluindo-se da 

apuração os atletas que tiverem sido desclassificados por quaisquer dos motivos aqui 

previstos. O atleta que não passar pelo pórtico/linha de chegada não terá sua classificação e 

tempo contabilizados, não participando da premiação. A premiação ocorrerá na chega. Só 

participarão do sorteio de brindes os atletas que estiverem no local naquele momento em que 

foram chamados. 

INSCRIÇÕES e RESPONSABILIDADE DO ATLETA 

O valor da inscrição para as duas categorias será de: 

 No site do RISCO ZERO R$ 50,00 até dia 18/10/2019. 

 No site do MARATORRES R$ 50,00 até dia 18/10/2019. 

 Na loja PROBIKE SHOP: R$ 45,00 até dia 23/10/2019. 

 

As inscrições serão encerradas no dia 18 de outubro de 2019 nos sites da Risco Zero e no site 

do MARATORRES. Não serão aceitas inscrições nem alterações de categorias após esta data 

por questões de logística e estruturação. As inscrições são limitadas. Troca de categorias serão 

aceitas somente até a data de 18/10/2019, e deverá ser solicitada pelo e-mail 

contato@riscozeroadventure.com.br  

O kit do atleta inclui uma sacola alusiva ao evento, placa com numeral de identificação, 

presilhas e brindes de apoiadores e patrocinadores. As camisetas de ciclismo poderão ser 



adquiridas separadamente no ato da inscrição. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, 

não podendo qualquer atleta ser substituído por outro, em qualquer situação. O atleta que 

ceder seu número para outra pessoa e não comunicar os organizadores do evento, 

formalmente e por escrito, será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a 

sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da comissão organizadora do 

desafio, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos. Os atletas menores de 

18 anos deverão estar acompanhados de seu responsável na retirada de kit para assinatura do 

termo de responsabilidade e entrega da cópia do documento de identidade do inscrito e seu 

responsável. Sorteio de brindes diversos dos patrocinadores e apoiadores, que serão 

divulgados oportunamente. Ao fazer a inscrição o atleta ficará sob a cobertura do SEGURO DE 

VIDA E ACIDENTES PESSOAIS, com validade durante o período da prova (27/10/2019).  

RETIRADA DOS KITS 

A retirada dos kits ocorrerá no dia do evento (27/10/2019). Os kits poderão ser retirados 

pessoalmente no dia do desafio, das 06:30 até 08:00horas, com apresentação de documento 

de identidade com foto e assinatura do termo de responsabilidade. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, condições 

meteorológicas, etc.), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização, senão 

a devolução da taxa de inscrição. Em caso de adiamento da prova por motivos de força maior, 

tal como condições climáticas severas, enchentes, desmoronamentos e/ou outros, que de 

alguma forma possam por em risco a integridade dos atletas, sendo a decisão tomada pela 

comissão organizadora e comunicada com até 12 (doze) horas de antecedência a todos os 

atletas devidamente inscritos, para seus endereços eletrônicos cadastrados, sendo ainda os 

organizadores isentos de qualquer tipo de indenização senão a devolução da taxa de inscrição 

em caso de desistência do atleta para a nova data marcada e previamente comunicada para a 

realização do desafio. Será solicitado aos atletas que eventualmente forem desclassificados 

durante o desafio para que retirem sua placa de identificação e os entreguem à organização. 

Caso não o façam, a numeração será anotada e repassada assim que possível para os devidos 

encaminhamentos. O(s) atleta(s) desclassificado(s) será(ão) impedido(s) de entrar(em) nos 

estabelecimentos particulares, mas não nas vias públicas, cabendo exclusivamente à ele(s) a 

continuidade do circuito porém de forma autônoma pois não estará mais amparado pela 

organização e pelo seguro realizado. O atleta inscrito declara que é praticante do ciclismo, está 

em condições físicas de praticá-lo, conhece os riscos inerentes ao esporte e isenta a comissão 

organizadora do desafio, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos de 

quaisquer responsabilidade sobre acidentes ocorridos consigo durante o evento, tendo amplo 

conhecimento de que o percurso não é fechado e que haverá transito de veículos em sentido 

contrário. O atleta compromete-se a cumprir fielmente as regras aqui estabelecidas e 

obedecer as leis de trânsito, isentando a comissão organizadora do desafio, seus 

patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos de qualquer responsabilidade em 

caso de acidente em que se envolva, sozinho ou com terceiros, e que venha a gerar danos 

corporais, materiais e morais, inclusive ao patrimônio público ou privado, seu ou de terceiros, 

recaindo sobre o causador a responsabilidade dos danos, custos e das ações cabíveis. O atleta 

está ciente de que o desafio, por se tratar de uma prova onde o objetivo é completar o 

percurso com menor tempo possível, torna-se um esporte de risco e com base nisso atesta 

que está em condições físicas, mentais e devidamente treinado para tanto, estando preparado 

para riscos de quedas, contatos/choques com outros participantes, assalto, efeitos do clima, 



incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego, respeitando as regras de 

trânsito em vigência. O atleta concorda em observar e cumprir quaisquer decisões oficiais da 

organização do desafio que seja relativa à sua segurança e dos demais e assume total 

responsabilidade civil e criminal por qualquer acidente, prejuízo público ou privado que possa 

causar ou sofrer, inclusive danos morais, decorrente do não cumprimento. O atleta concede 

permissão à organização, para que utilize sua imagem ou nome em fotos, filmes, gravações, 

etc. para divulgação que mostre a sua participação no desafio sem que seja necessário sua 

autorização e/ou posterior indenização. Eventuais recursos por desclassificação ou não 

concordância com o resultado da classificação, qualquer que seja, deverá ser formulado 

diretamente à comissão em até 30 (trinta) minutos após o atleta reclamante cruzar a linha de 

chegada. 

As dúvidas e omissões desse regulamento deverão ser dirimidas de forma soberana pela 

organização, podendo o atleta, se entender necessário e conveniente, solicitar o 

esclarecimento de eventuais dúvidas existentes. Todos os atletas que se inscreverem por meio 

do site estarão automaticamente concordando com os termos e condições aqui estabelecidos. 

Desejamos um ótimo desafio. 


