REGULAMENTO
TROFÉU REI DA MONTANHA INTERNATIONAL DE CICLISMO DE
ESTRADA – 2021
Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da União Ciclística Internacional - UCI,
Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC e da Federação Mineira de Ciclismo - FMC e o que dispuser
este REGULAMENTO PARTICULAR. Para mais detalhes, veja os regulamentos nestas entidades.
Os atletas poderão baixar o regulamento no site: www.fmc.org.br.
INFORMAÇÕES
O evento Troféu Rei da Montanha Internacional de Ciclismo de Estrada, será valido pelo o Ranking
Mineiro e Brasileiro de Ciclismo de estrada e se desenrolara em dois dias de competição.
A prova está aberta para os atletas internacionais, devendo estes ser licenciados pela UCI e
apresentarem uma autorização de sua FEDERAÇÃO local.
Para que o atleta seja campeão ou pontue na sua categoria, ele deverá competir e terminar a prova
nos dois dias de evento.
As equipes deverão ter no máximo 6 (seis) e no mínimo 4 (quatro) atletas inscritos e terminar cada dia
de prova com no mínimo 4 (quatro) atletas para pontuação da prova. Poderá ser atletas filiados ou não
filiados, de qualquer das categorias que participem do percurso completo. Deveram informar no ato da
sua inscrição o nome da equipe na qual iram competir.
O atleta de equipe que não terminar a prova estará fora da competição. Poderá entrar na prova no
dia seguinte apenas para sua pontuação individual.
Para a PREMIAÇÃO PARTICULAR do evento, serão somados tempos dos dois dias. Os menores
tempos entrarão na escala do pódio.
- No caso das equipes serão premiadas do 1º a 3º lugar.
- No caso das categorias individuais serão premiados do 1° ao 5° lugar.
- A premiação no sábado será apenas para os atletas do PARACICLISMO, os demais serão premiados
no domingo, dia 6 de junho, incluindo a medalha de participação.
A premiação e coroação do Rei e Rainha da Montanha serão decididas do dia 06/06, no 2° dia de
evento, o Rei e a Rainha receberam a coroa em cerimônia já na chegada do 2° dia, e obrigatoriamente
deverão participar no 2° dia de evento.
Pontuação do Ranking Estadual e Nacional:
Classe 3 (CBC) no sábado dia 06 de junho. (1° dia de evento).
Classe 5 (CBC) no domingo dia 07 de junho. (2° dia de evento).
Para o ranking Estadual será considerada a Classe CB para ambos os dias.
Serão consideradas competições separadas, mas contidas neste mesmo regulamento.
Para os atletas federados, não será obrigatório a participação nos dois dias de evento, eles poderão
competir apenas um dia, e automaticamente levará a pontuação do ranking daquela etapa.
O atleta será direcionado ao pódio e receberá a medalha participação referente aquele dia de evento.
Obs. Os atletas que forem competir em apenas um dia deverão enviar um e-mail até o dia 01
de junho para contato@troféureidamontanha.com.br comunicando a sua decisão que
competirá apenas um dia, para que seja providenciada a premiação caso tenha.

PERCURSO (CICLISMO de 1 DIA) – Dia 06 de junho – Conceição do M. Dentro/MG.
Percurso para iniciantes e amadores que competirão somente um dia de prova, com premiações
separadas.
CATEGORIAS DO CICLISMO DE ESTRADA (1 dia de prova) – 60 km – DIA 6 DE JUNHO
Estreante masculino de 15 a 18 anos. (nasc 2006 a 2003)
Estreante feminino de 15 a 18 anos. (nasc 2006 a 2003)
(Sênior A) Masculino – de 19 a 29 anos (nasc. 2002 a 1992).
(Sênior B) Masculino - de 30 a 39 anos (nasc. 1991 a 1982)
(Sênior C) Masculino - de 40 a 49 anos (nasc. 1981 a 1972)
(Sênior D) Masculino – de 50 a 65 anos (nasc. 1971 a 1956)
(Sênior A1) Feminino
(Sênior A2) Feminino
(Sênior A3) Feminino
(Sênior A4) Feminino

de 19 a 29 anos (nasc. 2002 a 1992).
de 30 a 39 anos(nasc. 1991 a 1982)
de 40 a 49 anos (nasc. 1981 a 1972).
de 50 a 65 anos (nasc. 1971 a 1956).

Aferição obrigatória para as categorias ESTREANTE MASCULINO e FEMININO : 7,93 m.

CATEGORIAS DO CICLISMO DE ESTRADA.
PERCURSO COMPLETO: 2 DIAS DE PROVA - DIAS 5 E 6 DE JUNHO
- 1° dia 120 km.
- 2° dia 60 km.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Elite masculina – 19 anos e acima (somente atletas filiados)
Elite feminina - 19 anos e acima (somente atletas filiados)
Sub-30 Masculino - 23 a 29 anos (nasc. 1998 a1992)
Máster A1 - 30 a 34 anos (nasc. em 1991 a1987)
Máster A2 - 35 a 39 anos (nasc. em 1986 a1982)
Máster B1 - 40 a 44 anos (nasc. em 1981 a1977)
Máster B2 - 45 a 49 anos (nasc. em 1976 a1972)
Máster C1 - 50 a 54 anos (nasc. em 1971 a1967)
Máster C2 - 55 a 59 anos (nasc. em 1966 a1962)
Open Masculino 19 anos e idades acima (nasc. 2002 e anos anteriores)
Máster A feminino - 30 a 39 anos (nasc. 1991 a 1982)
Máster B feminino - 40 a 49 anos (nasc. 1981 a 1972)
Máster C feminino - 50 e acima (nasc. 1971 e anos anteriores)

PERCURSO REDUZIDO: 2 DIAS DE PROVA - DIAS 5 E 6 DE JUNHO
- 1° dia 60 km.
- 2° dia 60 km.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Open Feminino19 a 29 anos de idade acima (nasc. 2002 a 1992).
Máster A sport – feminino. 30 a 39 anos.
Máster B sport – feminino 40 a 49 anos.
Máster B sport – feminino 50 a 59 anos.
Cadete Masculino: 19 a 29 anos (nasc. 2002 a1992)
Road - A - 30 a 39 anos (nasc. 1991 a1982)
Road - B - 40 a 49 anos (nasc. 1981 a1972)
Road - C - 50 anos e idades acima (nasc. 1971 anos anteriores)
Máster D (oficial) - 60anos e acima (nasc. 1961 e anos anteriores)
OPEN Junior Masc. de 17 a 18 anos (nasc. 2003 a 2004).

Aferição obrigatória para a categoria OPEN JUNIOR MASCULINO: 7,93 m.
Observação: A aferição é obrigatória antes do início da prova, sob a responsabilidade do técnico ou pelo
atleta e após o término da prova, sob a responsabilidade dos Comissários. O ciclista que apresentar sua
bicicleta fora das especificações exigida será desclassificado da prova não cabendo recurso junto à
comissão de árbitros.

PARACICLISMO:
HANDBIKE – 05 de junho (COMPETIÇÃO A SER REALIZADA EM APENAS UM DIA).
Premiação do 1° ao 3° colocado de cada categoria.
LARGADA –(PARACICLISMO) 60 Km.
Largada: 05 de junho (sábado) 8h.
Largada e chegada no aeroporto de Conceição do Mato Dentro.
CATEGORIAS:
H1, H2, Handbike
C1, C2, Ciclismo Bicicleta
C3, C4, C5, Ciclismo Bicicleta
Tanden – homem ou mulher com deficiência de visão comprovada.
OBS. Próximo ao evento analisaremos todas as inscrições, caso tenha mais de seis atletas nas divisórias,
separamos as categorias, para que possa ter mais atletas ou pelo o menos seis em todas as categorias.
PREMIAÇÃO:
- Os atletas do PARACICLISMO serão premiados no sábado, dia 5 de junho.

LARGADA - PERCURSO (PRO)
1° dia, 05 de junho - (120 km).
Largada ás 07h de Lagoa Santa para a cidade de Conceição do Mato Dentro – MG.
Local, Av. Getulio Vargas s/n. referencias próximo ao n°200 em frente ao Colégio M2 orla da lagoa central.
(2° dia, 06 de junho (60 km).
Largada ás 08h.
Largada e chegada no aeroporto de Conceição do Mato Dentro.
LARGADA – PERCURSO (REDUZIDO)
(1° dia, 05 de junho 60 km) Largada ás 8:20h.
Largada da cidade de Cardeal Mota ( SERRA DO CIPÓ)
(2° dia, 06 de junho (60 km) Largada ás 08h.
Largada e chegada no aeroporto de Conceição do Mato Dentro.
LARGADA –(PARACICLISMO) 60 Km.
Largada: 05 de junho (sábado) 8h.
Largada e chegada no aeroporto de Conceição do Mato Dentro.
Premiação no Sábado a partir das 12h.

HORÁRIO DAS PREMIAÇÕES DO DOMINGO:
11h30min. Ciclismo de estrada.
17h00min. Término do evento.

INSCRIÇÃO:
O atleta deverá fazer a sua inscrição pelo o site www.trofeureidamontanha.com.br ou www.fmc.org.br
De acordo com o seu percurso e modalidade, trocas de categorias ou de percurso, aceitaremos até a data do dia 02
de junho, o atleta deverá fazer o pedido por email: contato@trofeureidamontanha.com.br.

VALOR DA INSCRIÇÃO – CICLISMO PARALÍMPICO – Dia 05 de junho.
- R$ 00,00. INSCRIÇÃO ISENTA – Mas deverá fazer a sua inscrição nos sites informados acima.
VALOR DA INSCRIÇÃO – Dia 06 de junho. – CICLISMO DE ESTRADA – 1 DIA DE PROVA

- percurso 60 km.
- Kit básico.
- 1° Lote R$ 80,00 até 20/05/2021
- 2° Lote R$ 110,00 até 01/06/2021
VALOR DA INSCRIÇÃO – Dias 05 e 06 de junho. – CICLISMO DE ESTRADA – 2 DIAS DE PROVA
- percurso completo e reduzido, 180 km, 120 km.
- Kit básico.
- 1° Lote R$ 150.00 até 20/05/2021
- 2° Lote R$ 170.00 até 01/06/2021
Entrega dos kits, percurso completo e percurso reduzido.
Belo Horizonte
03 de junho – quinta feira.
A entrega dos kits será na loja (DECATHLON) Vetor Norte, Próximo a o Minas Shopping. Horário: 10h ás
18h30min.
Lagoa Santa.
04 de junho – Sexta feira. Local:

v. Acdo. Nilo Figueiredo, 2049 - Joana D’arc, Lagoa Santa - MG, 33400-000.
Telefone: (31) 3688-1000
Entrega dos kits do percurso reduzido, será de 10h ás 12h (meio dia).
Entrega dos kits do percurso completo, será de 10h ás 18h30min.
Entrega dos kits em Conceição do Mato Dentro.
04 de junho – Sexta feira.
A entrega dos kits do percurso (reduzido) será de 16h ás 20h.
Local: Arena Rei da Montanha (no Aeroporto).
Congresso técnico, percurso COMPLETO.
Dia 04 de Junho Lagoa Santa 20 h;
É de extrema necessidade que o líder de cada equipe marque presença no congresso técnico, o regulamento poderá
sofrer alterações, é importante que cada um esteja ciente do fato caso haja.

HOTEL RAMADA - Av. Acdo. Nilo Figueiredo, 2049 - Joana Darc, Lagoa Santa - MG, 33400-000
Telefone: (31) 3688-1000
Congresso técnico percurso Reduzido:
04 de junho ARENA REI DA MONTANHA – Conceição do Mato Dentro 19h30min h;
05 de junho ARENA REI DA MONTANHA – Conceição do Mato Dentro. 19:30 h
KIT BÁSICO.
✓
✓
✓
✓
✓

Um adesivo numeral para o capacete, tamanho 7x7cm.
Uma placa de lona para as costas, tamanha 15x21cm.
Um chip para abicicleta.
Um adesivo com informação de elevação e pontos de apoio do percurso tamanho4x14cm.
Medalha de participação.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

KIT COMPLETO.
Um adesivo numeral para o capacete, tamanho 7x7cm.
Uma placa de lona para as costas, tamanha 15x21cm.
Um chip para abicicleta.
Um adesivo com informação de elevação e pontos de apoio do percurso tamanho4x14cm.
Medalha de participação
Uma camisa de ciclismo modelorace.
Um pá de meia, promocional Rei da Montanha.

✓ Olhe bem a numeração da camisa, é uma camisa modelo race, não faremos trocas.

No caso de adiamento do evento:
Caso aconteça o adiamento do evento por medidas de força maior, os atletas serão avisados com

antecedência.
No caso de adiamento do evento o valor pago não será devolvido, o atleta poderá participar na data seguinte ou
poderá fazer a transferência de inscrição para outro atleta.
No caso de cancelamento do evento, o valor pago será devolvido.
Todos os atletas terão direitos ao kit atleta.

PRODUTOS DA LOJA:
Os atletas poderão adquirir os produtos no ato da inscrição, separadamente como, por exemplo: Camisa,
bretelle, macaquinho etc.
Todas as compras feitas no site junto com a inscrição, o atleta só poderá retirar o seu produto no dia da
retirada do evento, ou seja, nos dias 03 e 04 e 05 de junho.
Os uniformes serão vendidos no site até o dia 10 de maio, após essa data, somente do dia do evento na
loja Rei da Montanha.
Marcação do percurso:
A marcação do percurso será feita com placas e cones.
ATENÇÃO: A estrada de Lagoa Santa até a cidade de Conceição do Mato dentro a (MG10) será fechada
parcialmente no sábado dia 05/06/21 de 07h ao 12h (meio dia) para a realização do evento.
PREMIAÇÕES:
As premiações serão divulgadas dia 20 de março.

PREMIAÇÃO DO REI E RAINHA DA MONTANHA
Para ser candidato (a). O Rei ou Rainha da Montanha, os atletas deveram está inscritos no percurso completo e
participar dos dois dias de competição.
O atleta masculino e o atleta feminino que tiver o menor tempo na soma dos dois dias serão Rei e a Rainha da
Montanha 2021.
PRÊMIOS:
Rei e Rainha da Montanha 2021:
As premiações serão divulgadas dia 20 de março.

PREMIAÇÃO DO REI E RAINHA DA MONTANHA
Cerimônia de coroação de Rei e Rainha da montanha.
PREMIAÇÕES PARA DEMAIS CATEGORIAS
Medalhas de premiação do 1º ao 5º colocado de todas as categorias.
Medalhas de participação para todos que completarem o percurso.
Mais produtos oferecidos pelos os patrocinadores.


META VOLANTE:
1° meta volante R$200. Meta de velocidade (serra do Cipó). Aproximadamente no km 53.



2° meta volante R$300 + brinde, meta de subida (Juquinha) km 80.
PREMIAÇÃO PARA AS TRÊS MELHORES EQUIPES.
As equipes deverão cadastrar no mínimo seis atletas, na ficha de inscrição todos os atletas deverão colocar o
nome da equipe.
As equipes poderão cadastrar quantos atletas quiserem desde que na hora do pódio todos estejam uniformizados
(com o uniforme da equipe).

CERIMÔNIA PROTOCOLAR

Para participar da cerimonia protocolar, o atleta deverá estar devidamente de uniforme de ciclismo, ou seja, camisa
com manga, bermuda e calçado fechado. Não será permitido levar a bicicleta, crianças e nem exibir banners.
O atleta que estiver descalço, de chinelo, sem camisa, não será premiado e perderá o prêmio. O atleta que não
estiver no pódio no momento da premiação perderá o prêmio (produto/dinheiro e medalha/troféu). Não será
permitido se fazer representar.

REGULAMENTAÇÃO SOBRE PONTUAÇÃO DE PROVAS RANKING NACIONAL E ESTADUAL
Para validação de 100% da pontuação em uma prova de ranking nacional e estadual, é necessário que haja no
mínimo de 05 ciclistas inscritos e que tenham largado na competição, na respectiva categoria.
Caso tenha 04 ciclistas ou menos, estes receberão 50% dos pontos válidos para a classe da prova.

Observações:
A ficha de inscrição deve ser preenchida com extrema atenção ao responder a fichamédica.
Apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda de placas, sob pena de multa e desclassificação do
atleta.
A mudança na programação visual da numeração (a placa não pode ser cortada, por exemplo) obrigará o atleta a
adquirir um numeral novo, estando ainda sujeito a punição. Os horários de início e término das inscrições estão
descritos no item“Programação”.
TEMPO DE CORTE
Percurso completo - Tempo de corte: 06h30min após o horário de largada ou às 14h30min do horário de Brasília,
encerrando-se em ponto de chegada determinado pelo Comissário daprova.
Percurso reduzido - Tempo de corte: 05h30min após o horário de largada ou às 14h30min do horário de Brasília,
encerrando-se em ponto de chegada determinado pelo Comissário daprova.
Todos os atletas que chegarem a partir deste horário não terão o tempo cronometrado e serão desclassificados.
Caso o atleta se recuse a abandonar a prova, a organização não se responsabilizará por qualquer acidente, furtos,
roubos, entre outros sinistros, pois toda a estrutura de atendimento médico, equipes de resgate, seguranças e fiscais
estarão desmobilizados da prova após o tempo limite.
CRONOMETRAGEM
A cronometragem eletrônica com chip.
SEGURO ATLETA
Todos os competidores estarão assegurados no dia do evento.
Valor do seguro R$50.000 mil por pessoa em caso de morte ou invalidez por acidente. R$5.000
mil por pessoa para despesas médicas.
Obs. O seguro atleta será acionado apenas em caso de acidente.
IMPORTANTE – O atleta deverá trazer na retirada no Kit, um atestado médico, de boa saúde,
(que você está hábito a participar do evento). O atestado pode ser de UPA, ou particular.
mais, por favor, providencie, porque até a data poderá ser obrigatório. (O atestado poderá ter
uma data com até 30 dias anteriores a data do evento).
CONDUÇÃO DA BIKE NO PERCURSO
Em muitos trechos do percurso existe tráfego de automóveis. Apesar de haver uma equipe trabalhando para
garantir a segurança de todos, é necessário que os atletas tenham atenção com o trânsito e trafeguem somente
pela direita, pois, em tal espécie de prova é comum trafegar por vias públicas.
Os atletas que atingirem a contramão ou permanecerem atrás de qualquer veículo pegando VÁCUO com a
DISTÂNCIA MENOR QUE 3 METROS serão DESCLASSIFICADOS.
APOIO E ABASTECIMENTO DOS ATLETAS
Todo atleta será responsável pela a sua água e comida durante o evento.
Haverá três pontos de água para os atletas do percurso completo oferecidos pela a organização.
E dois pontos de água para o percurso reduzido, com média de três copos de água por ponto para cada atleta.
EQUIPE DE APOIO
O veículo só poderá seguir no percurso se tiver placa de identificação, que será oferecida pela organização na
retirada do kit, a equipe deverá ter no mínimo seis integrantes. Os veículos sem identificação deverão ir atrás do
ônibus deapoio.
PONTO DE APOIO DAS EQUIPES:

Haverá um ponto de apoio de equipes no km 80 da prova (Juquinha – Serra do Cipó) partindo do ponto 0 km
ponte do rio das velhas saída de Lagoa Santa, local da largada oficial.
Obs. Todo lixo gerado pela as equipes e atletas deveram ser retirado do local, sobre pena de desclassificação do
atleta representado.
VEÍCULOS
A altura máxima do veículo de apoio é de 1,66 metros.
Nenhum atleta, que não seja de equipe, poderá ter um veículo somente para si. Os veículos de apoio serão
organizados para que atendam no mínimo a seis atletas.
MOTOS
As motos apenas podem levar rodas e não podem andar ao lado dos ciclistas.
A equipe poderá dar apoio aos seus atletas durante o percurso, desde que não atrapalhe os demais.
ASSISTÊNCIA MECÃNICA
A equipe de apoio poderá dar assistência técnica aos seus atletas desde que não atrapalhe os outros competidores
ou sua equipe poderá sofrer punições ou até expulsão do evento.
Independentemente da posição de um corredor na prova, a assistência mecânica bem como qualquer ajuste
mecânico só é autorizada na retaguarda do seu pelotão.
EQUIPAMENTOS
Para a prova de Estrada a bicicleta deverá ser de aro 29, guidão curvo, pneus tubulares, clinchers ou similar que se
enquadre dentro das especificações exigidas. Rodas com no mínimo 16 raios. É proibido o uso de protetor de nylon
nas rodas. É proibido o uso de qualquer tipo de equipamento como carenagem e guidão clipe (alongador), ou seja,
não será permitido o uso de equipamento de contra relógio, bem como o capacete específico. O atleta poderá
prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente (carregada, arrastada ou empurrada) pelo
próprio atleta. Um atleta separado de sua bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso da prova. Todo
equipamento que o atleta utilizar na prova poderá ser checado pela organização momentos antes da largada e ter
seu uso vetado caso seja considerado impróprio ou de risco para a participação no evento.
UNIFORME
É obrigatório o uso de capacete afivelado, camisa com mangas, bermuda, sapatilha ou tênis durante a prova.
Não será permitido o uso de calça, pernito, meias longas ou de compressão, qualquer material compressivo seja no
joelho ou cotovelos, aparelhos eletrônicos, câmera de vídeo, fones de ouvido, qualquer objeto que modifique o
equipamento ou o uniforme.
RESULTADO DA PROVA E RECURSO
Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos serão
anunciados e afixados para avaliação dos atletas interessados. Recursos serão aceitos até 10 minutos após a
divulgação do resultado. Passado este prazo, o mesmo será homologado pela Organização e divulgado como
oficial. Somente serão aceitos recursos por escrito e acompanhados de um depósito de R$ 100,00. Caso seja
julgado procedente, o depósito será devolvido. Não serão aceitos recursoscoletivos.
PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM
A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiveram alguma restrição ao uso de sua
imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas
para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer compensação financeira.
PENALIZAÇÕES
O atleta poderá ser punido na chegada pela a organização, se sua equipe de apoio (carro de apoio) fornecer
VÁCUO ou CARONA para atletas da mesma equipe ou de outras equipes, sobre pena de, nos casos mais graves,
desclassificação dos atletas de melhor colocação.
Se houver algum carro na frente do atleta ele deverá se mantiver na lateral do veículo até que possa ultrapassá-lo.
Lembramos que se o atleta se mantiver na traseira de qualquer veículo será desclassificado.
Todos os corredores podem prestar entre si pequenas ajudas tais como empréstimo ou troca de comida, bebidas,
chaves ou acessórios. - O impulso/empurrão é sempre proibido, sob pena de expulsão da competição. O atleta
poderá ser penalizado se o mesmo ou sua equipe sujarem os locais de parada ou o percurso da prova. É proibido
aos corredores desfazer-se sem precaução de alimentos, bolsas, roupa, etc., qualquer que seja o lugar. O ciclista
não deve lançar nada sobre a rua, devem aproximar-se da margem da via e depositar nela seu objeto, a fim de
garantir a segurança.
Será também desclassificado o atleta que: fornecer falsa informação, praticar manobra desleal com outros atletas,
tiver conduta antidesportiva mesmo não sendo no momento da prova, atalhar por caminhos não permitidos, pegar
carona, ou trocar de bicicleta, que não possuir o número de identificação durante a prova, estar acompanhado por
terceiros no percurso (inclusive animais de estimação) largar fora da área de sua categoria, desrespeitar membros
da organização, pegar (vácuo), tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação). É proibido
o trânsito de motos, bicicletas não inscritas

e/ou outros veículos de apoio no percurso da prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado (SERÃO
PERMITIDOS SOMENTE VEÍCULOS DE APOIO CREDENCIADOS).
Se o atleta ou sua equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso, poderá ser penalizado.
Em nenhuma hipótese o tamanho das placas de numerais poderá ser adulterado, cortado sob pena de punição,
podendo chegar até a desclassificação do atleta.
No “Sprint”, desviar do caminho escolhido, pondo em perigo os colegas;
For flagrado agarrado de alguma forma a um veículo (carro ou moto) ou mesmo através do recipiente de água.

Transporte:
Os atletas serão responsáveis pelo o seu deslocamento durante o percurso, a organização oferecerá um ônibus de
apoio para seguir o atleta até a chegada, serviço gratuito. A volta será por conta do atleta.
Na Cidade de Conceição do Mato Dentro existe uma linha de ônibus rodoviário (VIAÇÃO SERRO) que liga a
Cidade de Belo Horizonte, Capital Mineiro.


Ônibus – Rei da Montanha.
A organização vai disponibiliza um ônibus para trazer os atletas de volta ao ponto de partida caso o atleta não tenha
transporte, por ser um veículo particular será cobrado será cobrado uma taxa. O valor a será divulgado próximo ao
evento.



Transporte executivo (vam).
A organização com parcerias, disponibilizar uma (Vam) com carretinha para as bicicletas com a capacidade para 16
pessoas o valor deste transporte ainda será definido!



Guarda volumes.
Para os atletas que estão vindos sozinhos sem equipes de apoio.
A organização fornecera um ônibus para levar os seus pertences até a cidade de Conceição do Mato Dentro, vamos
fornecer um ou dois sacos plásticos com capacidade para até 20 km cada, para que o atleta possa guardar os seus
pertences.
O ônibus vai passar na porta de cada hotel credenciado em Lagoa Santa recolhendo os pertences dos atletas, como
se fosse um guarda volume, na chegada o atleta poderá retira os seus pertences com o numero da sua plaquinha e
um documento com foto.
O atleta que necessitar do ônibus deverá fazer o pedido por e-mail:
contanto@trofeureidamontanha.com.br
RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, a Federação Mineira de Ciclismo - FMC e a Confederação
Brasileira de Ciclismo - CBC, os promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos, e danos de
equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por
acidentes durante o evento ou a competição. É obrigação de cada atleta levar contigo toda a comida e bebida que
for consumir durante a competição. A título de apoio suplementar, a organização poderá fornecer água potável para
cada atleta inscrito, em postos de controle ao longo do percurso. É responsabilidade de cada participante ter um
convênio médico (para assistência/coberta financeira em caso de acidente).
As equipes médicas que apóiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do
acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí, termina a sua responsabilidade. Todas as despesas
hospitalares correrão por conta do acidentado.
O atleta deverá zelar pela boa imagem do ciclismo e pela preservação da natureza não jogando lixo no percurso.
Proibições:
Não serão permitidos atletas de mountain bike se escreverem e competir juntos com os speeds no percurso
completo.
E se estiver atleta que se escreveu no mountain bike, com speed competindo na categoria será
automaticamente desclassificado.
Para evitar problemas a cor das plaquinhas será diferente. Placa
azul para o percurso completo (ciclismo).
Placa vermelha para o percurso reduzido (ciclismo). Placa
verde para o mountain bike.
IMPORTANTE:
Este Regulamento poderá sofrer alterações até a data de sua publicação impressa antes da prova. Em caso de
dúvida, prevalece a edição impressa e disponível na secretaria antes do evento.
Os Organizadores poderão suspender o evento por questões de segurança pública, fatores climáticos, vandalismo
e/ou motivos de força maior sem que caiba qualquer tipo de indenização sobre os mesmos.
Casos omissos serão julgados pelo os Comissários da FMC e da CBC.

Observação: Os dados como distâncias, horários, locais e gráficos de altimetria, poderão sofrer alterações até o dia
da competição. Serão válidos aqueles contidos no Regulamento Homologado pela FMC, a ser oficializado e
publicado na véspera do evento (cópia disponível na Secretaria de Prova).
HOTEIS CRENDENCIADOS:
A relação dos hotéis e pousadas estão no site: WWW.trofeureidamontanha.com.br

Regulamento P2:
Caso o atleta decida abandonar a prova, será obrigatório notificar o posto de controle (PC) mais próximo,
STAFF, ou a equipe de resgate e aguardar o resgate que poderá demorar algumas horas dependendo da
situação. A avaliação do ponto de desistência é muito importante por se tratar de uma prova de
resistência. Avalie juntamente com o Staff a sua condição física e no caso de dificuldades ou indisposição
fora do normal, não continue aprova.
Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os
direitos de utilização de sua imagem para a CORRIDA, seus patrocinadores, apoiadores e a organização
da prova.
Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua
imagem 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, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e
fotografias relativos à prova têm o direito reservado a os organizadores.
A organização NÃO SE RESPONSABILIZA por qualquer objeto, equipamento e etc. deixado no guardavolumes e/ou por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer.
Este serviço é uma cortesia a os participantes.
Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de
nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento
independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os
atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.
Os atletas devem respeitar as instruções passadas pelos STAFs. Qualquer abuso ou desrespeito a algum
membro da equipe da organização acarretará a desclassificação do participante.
Todos os protestos e recursos deverão ser apresentados por escrito para a direção da prova em até 1
hora após o término da prova. O caso será analisado e julgado pela direção mediante pagamento de
R$100,00. No caso de o protesto ser coerente este valor será devolvido ao atleta.
Poderá a organização, suspender ou cancelar o evento por questões climática, por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. Neste caso caberá a organização informar
os atletas assim que da tomada de decisão através de mídias sociais ou no congresso técnico.
O mau tempo não impedirá a realização, porém, a organização, se reserva o direito de alterar trechos do
percurso, distâncias, E/OU ALTERAR O HORÁRIO DA LARGADA A QUALQUER MOMENTO quando por
ventura entender que a situação qualquer que seja, apresente riscos aos competidores e staff envolvidos.
As dúvidas ou informações técnicas devem ser solicitadas através do e-mail:
contato@trofeureidamontanha.com.br, para que seja registrada e respondida preferencialmente em até
48hs.
A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades, incluir ou alterar este regulamento,
total ou parcialmente até 5 minutos antes da largada.
As dúvidas ou omissões deste regulamento serão digeridas pela comissão ORGANIZADORA DO
EVENTO TROFÉU REI DA MONTANHA de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos deste

Regulamento, ficando de acordo com todos os itens CITADOS 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.

PARAGRAFO ÚNICO:
CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E DADOS DOS ATLETAS:
O pagamento da inscrição não é reembolsável sob nenhuma hipótese após o prazo de 7 dias da data de
inscrição. A organização não reembolsará o valor da inscrição para aqueles participantes que decidam não
participar, qualquer que seja o motivo. Caso o atleta não participe da prova, ele poderá solicitar que um
representante efetue a retirada de seu KIT. Caso o atleta não possa indicar ninguém, ele poderá solicitar
após o evento o envio do seu KIT pelos correios (SEDEX). O valor ref. aos correios deverá ser depositado
em conta corrente da organização pelo atleta. O prazo neste caso excepcional, para envio do seu KIT
após o evento é de 30 dias após.
Caso necessite realizar alguma modificação (data de nascimento, distância, equipe, patrocínio, troca de
atleta, ETC), o atleta poderá realizar até 5 dias antes do evento.

BOA SORTE A TODOS E TENHA UMA BOA PROVA!

AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA POR TERCEIROS

Autorizo o (a) Sr.(a)

tipo:

, portador do documento

,número:

, a retirar meu Kit Atleta da

PROVA TROFÉU REI DA MONTANHA, sendo de minha TOTAL responsabilidade.

LOCAL E DATA:

ASSINATURA:

NÃO ESQUECER DE ENVIAR CÓPIA DO SEU DOCUMENTO!

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO–TROFÉU REI DA MONTANHA 2021
Nome

Data Nasc:

Email:

Cel:
Tipo Sanguíneo:
Em caso de emergência, pessoa para contato:

CPF:

Possui seguro saúde? Qual?
TELEFONE:

Termo de Responsabilidade e Acordo de Implicação de Riscos R.D.M.
(Leia atentamente antes de assinar)
Por este documento e em consideração à minha admissão como participante do evento.
Eu_____________________________________________

acima identificado e abaixo assinado, entendo e concordo que:

1 – Minha INSCRIÇÃO para o Evento Rei da Montanha, dá-se por minha livre e espontânea vontade nesta data, na qualidade de participante;
2 –Comprometo-me a RESPEITAR ALEGISLAÇÃO vigente,seja municipal, estadual ou federal, assumindo toda e qualquer conseqüência de
meus atos no período de duração do evento;
3 – Comprometo-me a SEGUIR ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES dos organizadores e colaboradores do REI DA
MONTANHA, aumentando assim a minha segurança durante todo o evento.
4 –Comprometo-me a, quando eu observar qualquer perigo durante aminha participação no evento, informar o colaborador (Staff) mais
próximo, o mais rápido possível e também me comprometo a ajudar outros atletas em perigo que possam estar necessitando de ajuda, mesmo
que para isso tenha que interromper a minha prova.
5 – Eu atesto que estou apto a participar deste evento, sou maior de idade, responsável por meus atos e TENHO CIÊNCIA DOS
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E SUGERIDOS QUE PRECISO LEVAR. Além disso, atesto que estou em perfeito estado de saúde e
que realizo consultas médicas regulares.
6 – Tenho conhecimento e aceito que, aos organizadores, cabe o direito de adiar, cancelar ou MODIFICAR O EVENTO, POR QUESTÕES
QUE ENVOLVAM A SEGURANÇA dos participantes e da equipe de trabalho. Nenhum reembolso será requerido por mim, por meus
outorgados legais, herdeiros ou familiares por cancelamento da prova ou por minha desistência declarada oficialmente.
7 –Reconheço que as atividades dos organizadores restringem-se a contribuir para que a prova seja realizada com sucesso, o qual
depende também dos participantes do evento;
8 – Estou ciente da existência de uma equipe de RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS neste evento. O resgate e primeiros socorros,
quando necessários, acontecerão somente caso haja condições favoráveis e que permitam tal operação sem riscos a mim e a equipe de
resgate.
9
– O atleta ao assinar este documento, esta ciente que há riscos significativos de acidentes nesta competição de corrida como
torções, luxações, deslocamentos, fraturas, queimaduras, no caso do mountain bike; mordidas, picadas de animais e contato com plantas
venenosas. Apesar de regras especificas equipamentos e disciplina poderem reduzir os perigos inerentes, o risco sério de acidentes é grande e
o atleta esta ciente e participa por livre espontânea vontade;
10 – Eu, meus herdeiros, representantes legais e parentes próximos, isento e desobrigo a os organizadores do Rei da Montanha, seus
colaboradores e parceiros sob qualquer vínculo, autoridades, entidades patrocinadoras, anunciantes, voluntários e se aplicável, com respeito a
qualquer acidente, morte ou dano que eu possa vir a sofrer.
12- Eu, atleta, me comprometo a não suprimir qualquer vegetação, não utilizar fogo ou deixar qualquer resíduo, dejetos ou lixo durante todo o
percurso da prova, pois este tem como objetivo carregar todo seu lixo, evitando deixar cair nem por acidente.
13- Comprometo-me a seguir todas as marcações indicadas pela a organização, seguindo as fitas e placas e coneis, e não
remover a sinalização da prova.
APÓS TER LIDO ESTE TERMO E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCOS E TENDO COMPREENDIDO SEUS TERMOS, ENTENDO QUE
ESTOU DESISTINDO DE DIREITOS SUBSTÂNCIAIS ATRAVÉS DA MINHA ASSINATURA, A QUAL FAZ LIVRE E VOLUNTARIAMENTE,
SEM QUALQUER COERSÃO, NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS INSTRUMENTARIAS.

CIDADE:

·, DATA:

Ass._______________________________________________

Mais informações

contato@troféureidamontanha.com.br

Termo de responsabilidade para menores de 18 anos
DECLARAÇÃO

Nome do responsável legal: Eu, ___________________________________________ residente em (cidade)
____________________________(estado)____________, carteira de identidade nº ____________________
(órgão emissor) _______________em ___/___/_____, CPF _____________________ declaro para os
devidos efeitos legais que autorizo, na qualidade de (pai e/ou mãe, tutor legal) ________________, do menor
_____________________________________, nascido no dia ___/___/_____, a participar do evento
ciclístico ________________________________________, que se realizará no dia_____ de ___________
de _________ na cidade de __________________________ – MG.
Declaro que a participação é efetuada por livre vontade do menor e que este não tem quaisquer
contraindicações para a prática das atividades esportivas que integram o evento ciclístico.
Declaro ser conhecedor dos riscos inerentes ao esporte e assumo integralmente a responsabilidade pelos
riscos que envolvem a participação do referido menor.

____________________, ___ de __________ de _______.

___________________________________________________________
(Assinatura do responsável legal – Nº CPF e CI)
*** É obrigatório à apresentação ou o envio de cópias da carteira de identidade do responsável legal.

