REGULAMENTO:
1 – TIPO DE PROVA

Serão disputadas na modalidade maratona- xc, o roteiro de prova passa por todo tipo de via,como
estradas rurais, estradas pavimentadas, prevalecendo as leis de transito quando em vias públicas.
A organização do evento tem o direito de alterar o percurso da prova,sem aviso prévio a qualquer
tempo,por questão de segurança.

2 - A INSCRIÇÃO
2.1 – A ficha de inscrição deverá estar preenchida corretamente, com todos os dados do(s) atleta(s).
2.2 – Não será permitido o uso do CPF de terceiros, mesmo que tenha algum grau de parentesco.
2.3 – Sobre hipótese alguma o valor da inscrição não será devolvido.
2.4 – Ao se inscrever nesta prova, 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, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz
respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
2.5 – Prazos e valores Kit`s
2.5.1 – Kit Show – camisa poliamida+ Boné + Squeeze
– Até 15/01....................R$ 90,00
– De 16/01 à 31/01........R$ 100,00
– De 01/02 à 18/02........ R$ 120,00
- Kit Top – camisa de ciclismo + Boné + Squeeze + Saquinho
– Até 20/01....................R$ 130,00
– De 21/01 à 26/01.........R$ 150,00
– Atenção: as inscrições on line encerram-se dia 18 de fevereiro, e os primeiros 300
inscritos receberão a camiseta oficial da prova no kit.
2.5.2 – No dia do evento serão abertas inscrições às 07h e encerrarão pontualmente às 08h30,
independentemente da quantidade de atletas na fila; o valor cobrado será de R$ 130,00 em dinheiro.
2.5.3 – Na entrega do Kit , o atleta deverá apresentar documento com foto
2.6 – Calendário 2018:
2.6.1 – 1ª Etapa 25 de Fevereiro cidade Canas/SP
2.6.2 – 2ª Etapa 20 de Maio cidade Cachoeira Paulista/SP
2.6.3 – 3ª Etapa 05 de Agosto cidade Potim/SP
2.6.4 – 4ª Etapa Final, 30 de Setembro Roseira/SP

3 – A PROVA
3.1 – O objetivo da prova é completar todo o percurso especifico para cada categoria. O critério
para classificação é quem terminar na frente, isto é, aquele que concluir com menor tempo dentro da

sua categoria.
3.2 – 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.
3.3 – A cronometragem poderá ser realizada através de chip ou manualmente, ficando a critério da
organização a forma a ser utilizada.
4 – LARGADA
4.1 – A ordem de largada será definida pela organização e divulgada com antecedência aos atletas.
Os atletas devem se posicionar com no mínimo de 30 (trinta) minutos de antecedência da largada
para o agrupamento da sua respectiva categoria.
5 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
5.1 – É obrigatório uso de capacete e luva durante a prova e durante os treinos livres, sendo passível
de desclassificação o atleta flagrado no circuito sem a utilização dos mesmos.
5.2 – Todo competidor deverá estar devidamente vestido.
5.3 – Não será permitido pedalar de sunga, sem camisa ou acessório que não faça parte de um
uniforme para ciclista em competição.

6 - APOIO
6.1 – Qualquer apoio mecânico, alimentação ou de hidratação será exclusivamente de
responsabilidade de cada atleta.
6.2 – Não será permitido o apoio de terceiros a nenhum atleta durante a prova.
6.3 – A área de apoio será apenas no local de concentração das equipes, sendo terminantemente
proibido qualquer tipo de apoio nos demais pontos do circuito. Este item é desclassificatório.
6.4 – Não será permitida a montagem de qualquer estrutura de equipes fora da área determinada
pela organização.
6.5 – Nenhum veículo será autorizado a ficar na área determinada para as equipes.
6.6 – Não será permitido o uso de aparelhos de som que não seja da organização.

7 - TÉRMINO DA PROVA
7. 1 - PREMIAÇÃO
Troféus do 1º ao 5º lugares de cada categoria
Medalhas de participação serão entregues para todos os participantes que completarem a prova.
Ao receber a premiação no podium , os atletas deverão apresentar o documento com foto.

Só receberão os troféus aqueles que estiverem presentes na hora da premiação. A organização
não se responsabilizará pelos troféus dos atletas que não estiverem presentes nesse momento.

Categorias PRO (solo)
Masculino:
 Sub 20 /
Nascidos a partir de 1998 à 2001
 Sub 30 /
Nascidos no ano de 1988 à 1997
Sub 40 /
Nascidos no ano de 1978 à 1987
 Over 40
Nascidos até o ano de 1977

Categorias SPORT (solo)
Masculino:
 Sub 20 /
Nascidos a partir de 1998 à 2001
 Sub 30 /
Nascidos no ano de 1988 à 1997
Sub 40 /
Nascidos no ano de 1978 à 1987
 Sub 50 /
Nascidos no ano de 1968 à 1977
 Over 50 / Nascidos até o ano de 1967
Feminino Sub 35 Nascidas até o ano de 2001
Feminino Sub 45
Feminino Over 45
Categoria SPORT (duplas)
Masculino/Feminino:
 Dupla Mista/ Nascidos até o ano 2001

Categorias INICIANTE (solo)
Masculino:
 Sub 35
Nascidos a partir de 1998 à 2001
 Sub 45
Nascidos a partir de 1978 à 1997
 Over 45 Nascidos até o ano de 1977
Feminino:
 Sub 35
Nascidos a partir de 1998 à 2001
 Sub 45
Nascidos a partir de 1978 à 1997
 Over 45 Nascidos até o ano de 1977
8 - DO CAMPEONATO
O Campeonato será disputado em quatro etapas onde cada etapa pontuarão os 10 primeiros
colocados de cada categoria, e que completarem a prova no menor tempo. A pontuação em cada
etapa será distribuída da seguinte forma: 1°lugar = 15 pontos; 2°lugar = 12 pontos; 3°lugar = 10
pontos; 4°lugar = 08 pontos; 5°lugar = 07 pontos; 6°lugar = 06 pontos; 7°lugar = 05 pontos; 8°lugar
= 04 pontos; 9°lugar = 03 pontos; 10°lugar = 02 ponto.
O campeão do Desafio da Natureza 2018 em cada categoria será o ciclista que somar o
maior número de pontos ao longo do campeonato. Em caso de empate valerá a melhor posição na
4a e última etapa.
Ranking: Premiação com troféus especiais para o Campeões, Vice Campeões , e Terceiro
lugar.

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS, PENALIZAÇÕES E ITENS ELIMINATÓRIOS
É obrigatório o uso de capacete ao atleta que estiver pedalando no circuito. O desrespeito a esse
regulamento desclassifica o atleta sem direito a recursos.
Será desclassificado o atleta que alterar o numero de identificação, cortando o numeral, escondendo
o patrocinador do evento.
É terminantemente proibido "cortar caminho", competir com bicicleta sem numeração. O
desrespeito a alguma dessas regras acarretará na desclassificação DO ATLETA.
Será desclassificada, sem direito a recurso, a equipe que fizer qualquer desacato ou reclamação
verbal à organização, ou incitar conflitos entre participantes, organizadores e patrocinadores.
Qualquer atitude anti-esportiva, de desrespeito, agressões fisicas, aos fiscais, organizadores,
patrocinadores, público, demais competidores, ou a esse regulamento, bem como sujar o local com
lixo e depredação, será punida rigorosamente com a desclassificação do atleta, sem direito a
recursos ou apelações de qualquer espécie.
Será desclassificada a equipe ou atleta que estiver com estrutura de Box ou apoio fora da área
determinada pela organização.
Será desclassificado o competidor que percorrer qualquer parte do percurso da prova no sentido
contrário (contra mão).

10 - OBRIGAÇÕES & RESPONSABILIDADES
A Organização, os promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos e danos a
equipamentos, ou por qualquer traumatismo ou lesões em atletas e assistentes causados por
acidentes. O atleta reconhece que a prática do Mountain Bike em trilhas é um esporte de risco e
assume total responsabilidade por sua participação na prova. Menores de 18 anos deverão
apresentar ficha de inscrição assinada pelo responsável com firma reconhecida em cartório.
É obrigação de cada participante: levar consigo toda a comida e bebida que for consumida durante a
competição, inclusive água.
É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico (para assistência e cobertura
financeira em caso de acidente). As equipes médicas que trabalham no evento prestarão somente os
primeiros socorros e encaminharão o acidentado para um hospital, onde o mesmo tenha um
convênio.
Zelar pela boa imagem do mountain bike é zelar pela preservação da natureza. Solicitamos aos
ciclistas que não sujem e nem deixem sujos o local do evento, principalmente o circuito.
Eventuais penalizações que possam vir ocorrer ao longo da prova, que não estejam mencionadas
neste regulamento, serão solucionados no fim da competição e divulgados até uma hora após o
encerramento da prova.

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora e/ou pelos
Organizadores/Realizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
Após ler o Regulamento Geral, haverá duas formas para fazer a inscrição:
Atenção aos prazos e valores de inscrição, pois não serão alterados nem prorrogados.
1 – Via site www.desafionatureza.com.br
Entre na página do Desafio natureza e no campo faça sua Inscrição (Clique no ícone ao lado e faça
sua inscrição)

