INTERCITY MTB GINSA 2023
REGULAMENTO PARTICULAR
PARÁ DE MINAS – MG

Seja bem vindo, a edição 2023.
Vem com um novo conceito para que possam desfrutar da competição, de toda estrutura
com conforto, descontração e emoção.
É hora de respirar fundo, sentir a adrenalina correndo nas veias e pulsando forte no coração.
Este regulamento define as regras da prova, portanto é fundamental o competidor ter
conhecimento do seu conteúdo.
Válido pelo Ranking Mineiro de Mountain Bike.
O participante é o único responsável por obter todas as informações sobre o evento, como:
local, data, hora, informações de retirada do kit entre outros.

Serão seguidos os regulamentos e normas da FMC (Federação Mineira de Ciclismo) e
o que dispuser este regulamento particular. Para mais detalhes, veja o regulamento
nas entidades.
Equipamentos: É obrigatório o uso de capacete. Aconselha-se que o piloto use luvas, óculos,
alimentos e água para sua segurança e conforto.

Este documento poderá sofrer alterações sem aviso prévio até a data do evento, em
conformidade com o Comissário de Prova da FMC. Em caso de dúvidas, valerá o texto
impresso disponível na secretaria da prova no dia da prova.

É de responsabilidade do atleta cadastrar um e-mail válido no ato de sua inscrição e ler
os informativos enviados ao seu endereço eletrônico, bem como acessar com frequência
o site do evento para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e
informações para sua participação na prova.
Ao se inscrever nesta competição, cada participante declara que:

1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele da página 01 à 07 deste
regulamento.

2) Participa do INTERCITY MTB GINSA 2023 por livre e espontânea vontade; em seu nome e
de seus sucessores, isenta os Organizadores, FMC Federação Mineira de Ciclismo,
Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento de toda e qualquer
responsabilidade sobre quaisquer consequências,

acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua participação nesta prova, NÃO
cabendo qualquer tipo de indenização;

3) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando
de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para esta prova; até a data de sua
inscrição, não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não
usa drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas;
4) Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao trânsito
normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; assume ressarcir
quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua
participação neste evento;
5) Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta,
acessórios, capacete...) durante toda a prova;
6) ATENÇÃO: Realizada a inscrição, o atleta reconhece que não haverá reembolso do valor
pago pela modalidade em caso de desistência de sua participação no evento.

POLÍTICA DE TRANSFERÊNCIA/CANCELAMENTO Após a efetivação da inscrição, a
organização do evento não reembolsará o valor da inscrição aos participantes que desistirem
de participar em hipótese alguma. Somente para pedidos dentro do prazo de 7 dias após a
compra online. (conforme Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90). Sendo
90% reembolsado no prazo a cima.

O atleta pode solicitar o cancelamento de sua inscrição, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, por
motivo de lesão devidamente comprovado por laudo médico. O prazo para solicitação é de
até 30 dias antes do início da prova.

7) Solicitar crédito referente ao valor pago para sua inscrição na edição do ano subsequente
da mesma prova, OU
1/7) Transferir sua inscrição para outro atleta mediante ao pagamento da taxa administrativa
de R$ 30,00.
Somente será aceito o cancelamento da inscrição e devolução do dinheiro em caso de
falecimento do atleta. Para ter direito a transferência ou vale inscrição, o atleta tem até 30
dias antes da prova para fazer a comunicação EXCLUSIVAMENTE via e-mail:
desafioginsa@outlook.com
Não serão aceitas transferência ou vale inscrição após o dia 31/01/2023 em hipótese
nenhuma. Estar ciente que à Organização se reserva o direito de, responder a todos os emails a partir do dia 01 de Janeiro de 2023 e a qualquer momento, rejeitar a inscrição de
um atleta; outros casos como acidente do mesmo e ou imprevistos, será oferecido pela
organização a transferência da inscrição ou um vale inscrição. O crédito deve ser utilizado
no ano de 2024.

A organização poderá transferir a inscrição para outro atleta que o detentor da vaga indicar,
ou gerar um crédito no valor que foi pago para ser utilizado no ano seguinte.

2/7) Em caso de desistência por outros motivos: devolução de 70% do valor pago para
solicitações de cancelamento realizadas até 01 de janeiro de 2023 e devolução de 50% do
valor pago para solicitações de cancelamento realizadas até 31 de janeiro de 2023.
Após 31 de janeiro de 2023 não haverá devolução do valor pago.

3/7) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento
necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados
sanguíneos;

4/7) Está ciente que, além deste Regulamento Particular, sua participação está sujeita às
normas impostas pela UCI, CBC e pela Regulamentação da FMC.

Roteiro:
Os percursos da prova passam por diversos tipos de via, como estradas de terra, trilhas e
estradas municipais. Em todo o percurso prevalecerão as leis de trânsito vigentes.
Os percursos serão sinalizados e demarcados com cal, fitas, placas e,
necessário, contarão com pessoas de apoio ao longo do trajeto sinalizando.

quando

Modalidade XCP Ponto-a-ponto em mountain bike, num percurso sinalizado com fitas, cal e
placas.

Programação: 12 de fevereiro de 2023
Local: Parque do bariri – São José
Pará de Minas - MG
Confirmação dos inscritos: 6:00h às 7:30:h no local do evento
Entrega de KIT a DEFINIR.
Largada: 08:00h
Chegada Parque do Bariri 2
Premiação: A partir de 12:00h
Encerramento as 14:00h

Importante: A prova se desenrola por estradas e trilhas abertas ao trânsito normal de
veículos. Esteja atento, trafegue sempre em sua mão de direção e respeite as leis de trânsito.
Muita atenção nos cruzamentos, nas curvas e na indicação dos Fiscais.

CATEGORIAS E PERCURSOS
PERCURSO COMPLETO
CATEGORIAS MASCULINAS

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

ELITE MASCULINA

17 ANOS E ACIMA

NASC. 2006 E ANOS ANTERIORES – SOMENTE FILIADOS

CADETE MASCULINO

17 A 22 ANOS

NASC. 2006 A 2001

SUB-30 MASCULINO

23 A 29 ANOS

NASC. 2000 A1994

MASTER A1

30 A 34 ANOS

NASC. 1993 A 1989

MASTER A2

35 A 39 ANOS

NASC. 1988 A 1984

MASTER B1

40 A 44 ANOS

NASC. 1983 A 1979

MASTER B2

45 A 49 ANOS

NASC. 1978 A 1974

MASTER C1

50 A 54 ANOS

NASC. 1973 A 1969

DUPLA PRO MASCULINO

16 ANOS E ACIMA

NASC. 2007 E ANOS ANTERIORES

E-BIKE (MISTO)

16 ANOS E ACIMA

NASC. 2007 E ANOS ANTERIORES

GRAVEL (MISTO)

16 ANOS E ACIMA

NASC. 2007 E ANOS ANTERIORES

PESO PESADO (MISTO) – 90 KG OU +

16 ANOS E ACIMA

NASC. 2007 E ANOS ANTERIORES

DUPLA PRO (MISTO)

16 ANOS E ACIMA

NASC. 2007 E ANOS ANTERIORES

CATEGORIAS FEMININAS

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

ELITE FEMININA

17 ANOS E ACIMA

NASC. 2006 E ANOS ANTERIORES – SOMENTE FILIADAS

SUB-30 FEMININA

17 A 29 ANOS

NASC. 2006 A 1994

MASTER A FEM.

30 A 39 ANOS

NASC. 1993 A 1984

MASTER B FEM.

40 A 49 ANOS

NASC. 1983 A 1974

MASTER C FEM.

50 ANOS E ACIMA

NASC. 1973 E ANOS ANTERIORES

PERCURSO REDUZIDO
CATEGORIAS MASCULINAS

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

JUVENIL MASCULINO

12 A 16 ANOS

NASC. 2011 A 2007

EXPERT MASCULINO

17 A 29 ANOS

NASC. 2006 A 1994

MASTER C2

55 A 59 ANOS

NASC. 1968 A 1964

MASTER D

60 E ACIMA

NASC. 1963 E ANOS ANTERIORES

TURISMO MASCULINO

16 ANOS E ACIMA

NASC. 2007 E ANOS ANTERIORES

TURISMO FEMININO

16 ANOS E ACIMA

NASC. 2007 E ANOS ANTERIORES

A data base para o cálculo das categorias é a idade completa em 31/12/2023.
ATENÇÃO > Para participar das categorias ELITE (masculina ou feminina) e JUNIOR (masculina ou
feminina), os atletas deverão estar filiados a estas categorias na FMC ou a uma Federação
reconhecida pela CBC. Caso o inscrito não seja filiado, será remanejado para uma categoria de faixa
etária equivalente. Os atletas filiados na categoria JUNIOR M e F deverão se inscrever na categoria
ELITE.
Os atletas filiados deverão participar da sua categoria de cadastro ou serão desclassificados ou
removidos para sua categoria sem aviso prévio com exceção dos inscritos em categorias de duplas.

CATEGORIA DUPLA:

No caso da CATEGORIA DUPLA, o tempo final de prova será determinado pelo

horário de passagem do segundo componente. Os atletas poderão se ajudar na alimentação, hidratação,
mecânica. Para empurrar ou puxar deverá ser usado apenas às mãos. O uso de qualquer artifício como CORDA
ou CAMARA DE AR entre outros, desclassifica a dupla. Não será permitido o uso da bicicleta tipo TANDEM,
destinada apenas para atletas deficientes visuais.

Preencha corretamente e por completo sua ficha nos sites no formato único e
exclusivamente digital.
Inscrições em categoria errada implica na desclassificação do atleta.
As formas de pagamento são boleto bancário, cartão de débito (alguns bancos) e crédito
(podem ser divididas em até 10X com juros). INSCRIÇOES SOMENTE ATÉ 08/02/2022 –
NÃO SERÃO FEITAS INSCRIÇÕES NO DIA DO EVENTO
www.sympla.com.br
KIT ATLÉTA: Numeral Dorsal + Numeral Bike + chip + Pulseira + Medalha.
Todos os lotes serão encerrados conforme a disponibilidade de vagas, independente
da data.
1º Lote EXCLUSIVO DE LANÇAMENTO para as 50 primeiras inscrições
KIT ATLÉTA: R$ 90,00 + taxa 10%
2º Lote
KIT ATLÉTA: R$ 100,00 + taxa 10%
3º Lote
KIT ATLÉTA: R$ 125,00 + taxa 10%
Obs. Não haverá inscrições após o dia 08 de FEVEREIRO em hipótese alguma.

Menores de 18 anos deverão entregar, obrigatoriamente, a declaração para retirar o kit (baixe
arquivo no site e estará disponível no ato da inscrição) preenchida e assinada pelo seu
respectivo responsável LEGAL (pai ou mãe), que valerá como a sua autorização para
participar no evento.
O atleta menor de idade deve colocar os dados do responsável legal (CPF e carteira de
identidade) e o mesmo deve assinar a ficha de inscrição. A ficha de inscrição que não estiver
devidamente assinada ou não apresentar os itens de preenchimento obrigatórios não será
aceita.
A inscrição Dupla deve ser efetuada individualmente por cada atleta, ambos pagarão sua
inscrição. No credenciamento as duas fichas devem ser entregues juntas ao comprovante
de inscrição.

O comprovante de pagamento é um documento único e, em caso de dúvida, deverá ser
apresentado na Secretaria de Prova para a retirada do kit do atleta, juntamente com o RG
ou CNH.

Observações:
ATENÇÃO: As inscrições são pessoais e intransferíveis. Sem exceções. Realizada a
inscrição, o atleta reconhece que não haverá reembolso do valor pago pela modalidade em
caso de desistência de sua participação no dia do evento.
- Para efetivação da inscrição, todos os atletas deverão doar, no mínimo, 1LT de LEITE no
dia e local da entrega do kit de prova. ( caso o atleta não entregue, será cobrada uma taxa
de R$ 10,00 para a compra dos mesmos) Os alimentos arrecadados serão destinados às
ações sociais no município de Pará de Minas.
- Será considerada a data de 31 de dezembro de 2023 para a definição de idade na escolha
da categoria. Inscrições em categoria errada implica na desclassificação do atleta.- Pedidos
de alterações de dados na ficha de inscrição até o dia 31/01/2023.
Os briefings ou instruções serão enviadas por e-mail / divulgadas no site da empresa para
todos os atletas, com lembretes nos dias antecedentes a prova.
Os kits serão informados via informativos aos atletas locais e horários de entrega e
domingo no local da prova em horários estabelecidos.
Obs.: Não havendo o numero mínimo de 10 atletas em qualquer categoria a mesma irá se
unir a categoria mais forte, em função da premiação em dinheiro! com relação a pontuação
para federados os pontos serão normais para cada categoria!
Obs.: Não haverá entregue de kits após o início da prova e não enviamos Kits pelos Correios.
Vagas limitadas em 250.
ATENCÃO: Se o atleta inscrito em uma destas categorias não apresentar a carteirinha da
FMC (ou carta comprovando a filiação) no momento da confirmação da inscrição ele
sera transferido para uma categoria correspondente a sua idade nas Categorias Modulo 2
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em dinheiro entre as competições. Evite problemas
entrando em contato com a Federação Estadual com antecedência.

IMPORTANTE: O atleta da categoria que é exigido a filiação deve, obrigatoriamente,
apresentar a carteirinha da CBC ou algum documento que comprove sua filiação pela
federação do seu estado.

CRONOMETRAGEM cronometragem na linha de chegada teremos, controle de passagem
onde o atleta terá que parar a bicicleta e colocar o pé no chão para receber a marcação na
placa da bike. O atleta receberá uma marcação em seu numeral para comprovar sua
passagem. Receber a marcação de passagem é de total responsabilidade de cada atleta.
Serão desclassificados automaticamente na conferência realizada na linha de chegada o
atleta que não tiver a marcação na placa ou que tiver a marcação diferente da que ele
deveria ter recebido ou estiver sem seu numeral da bike. Só serão marcados aqueles que
respeitarem o procedimento acima. Tumultuar o trabalho dos fiscais implicará na
desclassificação do atleta.

Direito de imagem:

O INTERCITY MTB GINSA 2023, será registrado em vídeo e fotografia pela organização e
seus parceiros oficiais. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua
imagem, deverão notificá-la por escrito à Organização no ato de sua inscrição no evento.
Caso contrário ,estarão, automaticamente, autorizando a sua utilização de forma
inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável,
sem limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior,
sem que seja devida ao autorizador qualquer remuneração.

PREMIAÇÃO:
Na cerimônia de entrega de premiação o protocolo exige que o atleta deva estar com o
mesmo uniforme que competiu. Não poderá estar sem camisa, usando sandália ou chinelo
de dedos. É uma formalidade, uma solenidade, um sinal de respeito.
O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá o prêmio
(produto/dinheiro e medalha/troféu).
Obs.: Está proibido levar ao pódio bicicleta, banners, bandeiras, crianças, animais, etc.
Premiação do 1º ao 5º de cada categoria. Percurso completo e reduzido. Receberão
medalhas.
Medalhas exclusivas de participação para todos os atletas que completarem o percurso
completo e reduzido dentro do período estabelecido.
O não comparecimento, não obriga a organização de entrega futura de medalha ou qualquer
tipo de premiação.
A organização não envia premiação via correios em hipótese alguma.

Obrigações e Responsabilidades dos participantes:

A organização será rigorosa na vistoria dos equipamentos de segurança.

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.

-

O competidor inscrito assinará um termo de responsabilidade por livre e espontânea

vontade demonstrando que leu e está de acordo com o seu regulamento. Está ciente de que
esta competição é um esporte de risco. Atesta que está clinicamente em condições e
devidamente treinado. Concorda em observar qualquer decisão oficial da corrida relativa à
possibilidade de terminá-la seguramente. Assume todos os riscos em correr a prova,

inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima,
incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego. Tendo em lista esta
renúncia de direitos e conhecendo todos estes fatos já citados, aceita a inscrição e isenta os
organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou sucessores
de todas as reclamações ou responsabilidades por qualquer fato que coloque fora da
participação do INTERCITY MTB GINSA 2023. Concede permissão à organização, para que
utilize fotos, filmes, gravações, etc. para divulgação que mostre a participação.

- Acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado,
bem como acessar o site do evento para verificar possíveis modificações deste regulamento
notícias e informações para sua participação no evento. Não nos responsabilizamos por e- mails
enviados por terceiros.

- Proibido receber a premiação: descalço, de chinelo e sem camisa. (o atleta deverá estar
uniformizado).
- Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a competição.
É proibida a troca de bicicletas e atletas em todas as categorias no decorrer da prova,
acarretando em desclassificação.
A título de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer água potável para
reabastecimento dos squeezes dos atletas (até 500 ml), em postos de controle ao longo do
percurso.
Cada atleta é responsável pelo zelo e pela guarda de todo o seu equipamento/material de
prova e objetos pessoais.
- Ter um bom convênio médico (para assistência/cobertura financeira em
acidente).As equipes de saúde que apóiam o evento prestarão somente os
socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A
termina a sua responsabilidade. Todas as despesas hospitalares correrão por
acidentado.

caso de
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partir daí
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- Manter os números (frente da bicicleta) claramente visíveis durante toda a competição.
- Facilitar e dar passagem aos atletas mais rápidos que queiram ultrapassá-lo.
- Receber a marcação nos PCs de roteiro e apresentá-las ao PC de chegada.
- Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza.
- Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova.
- Notificar imediatamente à Secretaria de Prova se vier a abandonar a competição por
qualquer motivo. Caso isso não ocorra, à Organização se reserva o direito de promover uma
busca organizada e cobrar desse participante todos os custos que forem gerados por esta
ação.

ATENÇÃO: A prova pode ser adiada em caso de mau tempo (chuva forte, vendaval, outros),
ou caso chova em excesso na semana da prova, estragando o circuito e prejudicando a

integridade física dos participantes. É de responsabilidade do participante, ver as
informações em nosso site no dia anterior a prova, caso haja a mudança o participante pode
usar sua inscrição para a nova data ou para próxima etapa. A nova data será disponibilizada
em até 30 dias em nosso site.

Cancelamento da prova
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 que
não seja a transferência do crédito da inscrição para o ano seguinte.

Os casos omissos a este regulamento serão dirimidos pelo Comissário de Prova.

O participante que ceder seu número para outra pessoa será responsável por qualquer
acidente ou dano que esta pessoa venha sofrer. É obrigatório o uso do numero de
identificação durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os
participantes que não cumprirem este artigo!

ATENÇÃO: é proibido o trânsito de motos ou veículos de apoio, sob pena de
desclassificação do atleta e bicicletas não escritas acompanhado os atletas.
Haverá ponto de apoio ao atleta defenido.
A organização, bem como seus patrocinadores, parceiros e apoiadores não se
responsabilizam por objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados sob responsabilidade dos
staffs ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento, independente de qual for o motivo.
O percurso será marcado com cal, fita zebrada e placas de avisos. Haverá ponto de
controle onde o atleta deverá descer da bike para receber a marcação. Caso o atleta
não chegue com a devida marcação será automaticamente desclassificado.

ATENÇÃO: Receber e conferir a marcação de passagem é de total responsabilidade de
cada atleta. Só serão marcados aqueles que respeitarem o procedimento acima.
Tumultuar o trabalho dos fiscais implicará na desclassificação do biker infrator.
Obs.: Todos os atletas devem colocar um dos pés no chão.
DUPLAS: No caso da categoria de Duplas, a sua passagem só será validada mediante o
registro do segundo membro, eles devem chegar juntos, não podendo haver nenhum atleta
entre eles. O tempo final de prova será determinado pelo horário de passagem do último
componente. A dupla poderá se ajudar puxando ou empurrando, utilizando somente as
mãos, ficando assim proibido o uso de cordas, câmeras de ar ou qualquer outro meio.
ESTÁ PROIBIDO AS DUPLA DE PARTICIPAREM UTILIZANDO BICICLETAS DO TIPO
TANDEM.

Penalização com Desclassificação:
- Sujar o meio ambiente: descartar embalagens, objetos e/ou lixo na natureza (caso a
Organização forneça água em algum ponto do percurso, as embalagens deverão ser
descartadas até, no máximo, 20 metros deste ponto. Todas as garrafas recolhidas serão
doadas para fins sociais e de reciclagem.
-Cabe ao atleta inscrito a responsabilidade de conferir seus dados de inscrição (idade e
categoria inscrita) na lista publicada no site antes da largada da prova. Dados incorretos
deverão ser comunicados à organização por escrito ou email antes da largada, estando
passível de desclassificação caso venha a competir com dados incorretos
- Rebocar ou ser rebocado por outro veículo (a motor) utilizando cordas ou quaisquer outros
artifícios.

- Pegar carona no seu carro de apoio ou qualquer outro.
- Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais oficiais
de prova.
- Pedalar sem capacete durante a prova.
- Manobras desleais contra outro biker.
- Comunicação na pista: não é permitido nenhum tipo de comunicação de rádio entre os
atletas e entre atletas e equipes. O atleta que estiver se comunicando será automaticamente
desclassificado.
- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição.
- Substituição de bike.
- Ser acompanhado por terceiros no percurso (carro, moto, bicicleta não inscritas e/ou
outros).
- Receber manutenção de terceiros fora dos pontos oficiais de apoio.
- Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona.
- Largar em pelotão à frente daquele reservado para a sua categoria.
- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação).
- Não apresentar todos os comprovantes de passagem nos PCs de roteiro.
- Biker cuja equipe de apoio sujar os locais de parada.
- Não será permitido o uso de calça, pernito, meias longas ou de compressão, aparelhos
eletrônicos, câmeras de vídeo, qualquer objeto que modifique o equipamento ou o uniforme.

Recursos
Só serão aceitos recursos por escrito, entregues na Secretaria Oficial, durante o transcorrer
da prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado. Só serão julgados os recursos
por escrito e acompanhados de um depósito no valor de R$ 100,00 (cinquenta reais). Se
julgado procedente, o depósito será devolvido, caso contrário, será doado a uma instituição
de caridade. Não serão aceitos recursos coletivos.

Apoio
A Organização indicará no Programa de Prova, os pontos oficiais para apoio, onde será
permitida a manutenção técnica. Cada participante é responsável por sua Equipe de Apoio
e pelas consequências advindas dos atos da mesma. O apoio realizado fora da área
demarcada desclassifica o atleta imediatamente.
No decorrer do percurso haverá fiscais cuja função é orientar os participantes quanto ao
percurso, oferecer apoio quando necessário (se possível), e fiscalizar a passagem dos
participantes. - Haverá também ponto(s) de abastecimento de água no percurso. - Haverá
também socorro médico durante e no final da prova para os competidores.

A localização e quantidade dos postos de água serão divulgadas no site oficial da prova e
preferencialmente instalados em pontos de final de subidas, ou a critério da organização,
para permitir atender ao maior número de atletas.
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veículos sobre a presença dos atletas e servirão também como fiscalizadores durante a
prova para se fazer cumprir os termos deste regulamento.

Tempo de prova:
Será de 4 hs, devendo todos os atletas serem recolhidos após esse tempo. Caso o atleta se
recuse a abandonar a prova, a organização não se responsabilizará por qualquer acidente,
furtos, roubos, entre outros, pois toda a estrutura de atendimento médico, equipes de
resgate, seguranças e fiscais estarão desmobilizados da prova após o tempo limite.

TERMO
O atleta deve se portar com respeito e educação junto a qualquer membro da organização,
principalmente quando for feita alguma solicitação pelo mesmo após o término do evento ou
na semana após a realização do evento.
O atleta que está participando pela primeira vez de uma competição é obrigado a saber tudo
sobre o regulamento e da forma correta de se portar durante um evento esportivo.

ATENÇÃO:

TODO PARTICIPANTE NO ATO DA RETIRADA DO KIT É OBRIGADO A ENTREGAR O
TERMO PREENCHIDO E ASSINADO. INCLUSIVE MENORES
DE
IDADE.
SEREMOS RIGOROSOS.

Pará de Minas, 11 de Novembro de 2022
Atte.: Coordenação Intercity Ginsa

