REGULAMENTO DESAFIO 6H

1. SOBRE O EVENTO DESAFIO 6H de MTB
1.1. O desafio 6h MTB será realizado no formato de circuito de cross country, onde o
objetivo é completar o maior número de voltas no circuito dentro do prazo de 6 horas.
Em caso de empate no número de voltas, o critério de desempate será definido pela
cronometragem, visando o atleta ou equipe com menor tempo.
1.2. A idade mínima para participação será 13 anos.
1.3. No percurso do desafio será permitida a circulação somente da equipe de apoio,
árbitros e organização do evento. Demais pessoas será permitido circular em área
liberada pela organização.

1.4. Ao abandonar a competição (quebra, desistência ou eliminação), o atleta deverá
procurar sair do percurso o mais rápido possível, informando o fato a organização do
evento.
1.5. Após receber a bandeirada de chegada, o atleta não poderá continuar circulando
pelo trajeto.
1.6. É proibido impedir a ultrapassagem de forma desleal e antidesportiva, ou fazer
manobras que impeçam a ultrapassagem à frente de outros ciclistas durante a disputa.
O atleta podendo ser desclassificado.
1.7. Cada atleta será responsável por seus equipamentos e/ou acessórios utilizados no
evento. Em caso de perda ou extravio, a organização não será responsável independente
de qual for o motivo, ou prejuízo que por ventura os ciclistas ou equipamentos venham
a sofrer durante a participação neste evento.

2. PERCURSO
2.1. O percurso terá a distância prévia de 4,5 km por volta, será misto feito por trilhas,
estradas de terra, grama, formado por obstáculos naturais como subidas, descidas.
2.2. Os percurso será totalmente demarcado com fitas e placas de indicação.
2.3. Qualquer alteração no percurso poderá ser feita caso a organização considere
necessário. No caso de alteração será divulgado.
2.4. Reconhecimento do trajeto poderá ser feito sábado dia 2 de julho, das 10h às 16h,
mediante retirada de kit.
2.5. É proibido em qualquer circunstância o atleta circular no trajeto pela contramão.

3. LARGADA
3.1. A largada será feita 8h.
3.2. - Todas as categorias irão largar juntas, com os quartetos e duplas representadas
por apenas um atleta de cada equipe, inclusive a solo.

4. EQUIPE
4.1. Todas as equipes deverão nomear o grupo, para identificação no evento.
4.2. As equipes deverão ser feitas por 2 pessoas, ou 4 pessoas.
4.3. Toda equipe deverá nomear um líder.

5. TROCAS E REVEZAMENTOS
5.1. O revezamento entre os atletas de duplas e quartetos é livre, ficando a critério dos
mesmos definir a quantidade e horários para realizar as trocas.
5.2. Será permitida a troca apenas no local indicado pela organização. Caso a equipe faça
troca fora desse local, será desclassificada.
5.3. A troca será permitida após a primeira volta completa.
5.4. Caso haja formação de fila no funil de trocas na área demarcada pela organização o
atleta deverá aguardar sua vez.
5.5. Em caso de problemas mecânicos ou outros, o atleta deverá sair pela área de troca
e só poderá retornar após as trocas serem liberadas. Aqueles que saírem em qualquer
outro lugar do circuito, que não completem a volta, mesmo em caso de queda, serão
considerados desistentes, mesmo que estejam em equipes.
5.6. O revezamento estará fechado para todos os atletas 20 minutos antes do final da
prova. Após, completado este horário, a organização encerra os revezamentos.

6. APOIO DAS EQUIPES
6.1. Qualquer apoio mecânico, alimentar ou de hidratação será exclusivamente de
responsabilidade de cada equipe ou atleta. A área de apoio será na área de
concentração das equipes próximo a linha de largada/chegada.
6.2. Para montagem de tendas deverá ser respeitada o limite de horário de início e
término divulgado pela organização.
6.3. Cada equipe deverá montar sua tenda no local determinado pela organização.
6.4. Cada equipe será responsável por montagem, desmontagem de tendas e de seu
material, devendo deixar o local organizado após a desmontagem.
6.5. O abastecimento e hidratação dos atletas é de responsabilidade da equipe ou do
próprio atleta. A organização está isento do abastecimento de atletas.

7. CLASSIFICAÇÃO – NUMERO DE VOLTAS
7.1. A competição será encerrada 6 horas após a largada, onde a prova estará encerrada
para todos os atletas que passarem pelo controle até esse período estipulado. Os
competidores que passarem pelo controle depois de completado o tempo estipulado de
prova (6 horas) não terão suas voltas computadas, sendo assim, será válida a última
volta completada.
7.2. A placa de identificação deverá ser afixada na parte frontal da bicicleta, onde deverá
estar visível a numeração e cor da placa, para a soma dos resultados.

7.3. E equipe de cronometragem será responsável por divulgar o resultado. Qualquer
questionamento ou pedido de recurso deverá ser feito no momento da apresentação
da prévia do resultado, antes da premiação.

8. CATEGORIAS
8.1. Cada modalidade será representado por uma cor específica na placa de
identificação afixada na bicicleta. Abaixo relação de cor e categorias.
VERDE – INDIVIDUAL


MASCULINO INDIVIDUAL: idade acima de 13 anos livre

AMARELO – DUPLA




DUPLA MASCULINA OPEN: Categoria com dois atletas do sexo masculino e com
a idade livre.
DUPLA MASCULINA MASTER: Categoria com dois atletas do sexo masculino e
ambos tenham acima de 30 anos.
DUPLA MISTA: Categoria com um atleta do sexo masculino e um atleta do sexo
feminino.

VERMELHO – QUARTETO



QUARTETO MASCULINO: Categoria com quatro atletas do sexo masculino.
QUARTETO MISTO: Categoria com atletas do sexo masculino e feminino livre.

9. PREMIAÇÃO
9.1. Serão premiados em pódio os 05 (cinco) primeiros atletas de cada categoria com
troféus. Todos os atletas das duplas e quartetos premiados no pódio receberão troféus.
9.2. Medalha finisher para todos os participantes.

10. KIT ATLETA
10.1. Todo atleta inscrito terá direito ao kit, contendo,
* Placa de identificação
* Sacola alusiva ao evento
* Garrafinha
* Brindes de patrocinadores
10.2. A entrega de kit será feita no local do evento, sábado das 10h às 16h e domingo a
partir das 6h.

10.3. Para retirada de kit o atleta deverá assinar o termo de responsabilidade.

11. INSCRIÇÕES
11.1.
As
inscrições
deverão
ser
feitas
somente
www.riscozeroadventure.com.br, no prazo até 29 de junho de 2022.

pelo

site

VALOR DA INSCRIÇÃO 100,00

* TODOS OS ATLETAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE INSCRITOS NO SITE
11.2. Após a efetivação das inscrições, a organização do evento não reembolsará o valor
da inscrição aos participantes que desistirem de participar.
11.3. Poderá ser feita a alteração de categoria até o dia 29 de junho diretamente no site.
11.4. Ao fazer a inscrição o ciclista ficará sob a cobertura de um SEGURO DE VIDA E
ACIDENTE com validade durante o período da prova. Sendo assim o atleta é responsável
pela veracidade das informações no ato da inscrição.
11.5. - Ao se inscrever neste evento, o atleta assume automaticamente o conhecimento
de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens
supracitados e acata todas as decisões da organização.

12. ITENS ELIMINATÓRIOS
12.1. É obrigatório o uso de capacete e todos os itens necessários de segurança ao
atleta. O desrespeito a esse regulamento desclassifica a equipe sem direito a recursos.
12.2. É obrigatório o uso dos itens de identificação de cada equipe na bicicleta.
12.3. É terminantemente proibido “cortar caminho”, pedalar fora do trajeto, entrar no
circuito enquanto algum atleta da equipe está completando voltas.
12.4. Será desclassificada a equipe se o atleta tiver qualquer tipo de atitude
antidesportiva ou desrespeito a qualquer participante, público ou organização.
12.5. Será desclassificado o competidor que percorrer qualquer parte do percurso da
prova no sentido contrário (contra mão).
12.6. Será desclassificado o quarteto, dupla ou atleta solo que não estiver devidamente
identificado com a placa na bicicleta.
12.7. Será desclassificada a equipe ou atleta que estiverem em uso de bicicletas que não
sejam movidas exclusivamente pela força individual do ciclista em conformidade com
os regulamentos da União Ciclística Internacional.

Não são autorizadas: monociclos, bicicletas elétricas, bicicletas assistidas, bicicletas de
ciclocross, bicicleta de estrada ou qualquer bicicletas que não caracterizem mountain
bike (MTB). A utilização desses modelos implicará na desclassificação.

13. QUESTÕES MÉDICAS E ATENDIMENTO
13.1. A organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica prévia para todos
os PARTICIPANTES.
13.2. As equipes médica e de apoio da organização que trabalham no evento prestarão
os primeiros socorros, remoção e encaminhamento para a continuidade do
atendimento, que será efetuada na REDE PÚBLICA do município de Joinville.
13.3. 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.
13.4. - O tempo de resgate, atendimento e remoção dependerá das condições do local
e onde o participante se encontrar, não podendo, assim, responsabilizar os
Organizadores da Prova por qualquer imprevisto.
13.5. Os ciclistas ao se inscreverem em suas respectivas categorias, devem estar cientes
e garantir que estão em dia com a saúde física e mental e em plenas condições de
participarem do desafio.
13.6. A organização da prova apoiada pela decisão médica reserva-se o direito de
impedir que um ciclista continue a prova em caso de condições que possam atentar
contra a vida do mesmo. Esta decisão visa respeitar a integridade do participante.

15. SEGURANÇA/SEGURO
14.1. Em caso de emergência, avisar o staff mais próximo para acionar o resgate. Nos
trechos mais perigosos dos percursos a organização deixará placas de sinalização.
14.3. Os atletas oficialmente inscritos, que tenham preenchido corretamente a ficha de
inscrição, estarão cobertos por um seguro, contra morte e invalidez, somente válido
para o dia da prova e no local do evento.
14.4. Este seguro não cobre doenças e/ou lesões pré-existentes. Serão considerados
apenas acidentes decorrentes do evento, na data do evento.
** Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem ou nome, divulgada através de fotos, filmes, rádio,
jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos
informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum
ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação.

