PEDAL NA CHAPADA 2017 3 HORAS

REGULAMENTO

A competição será disputada com bicicletas especificas para o mountain bike;
Com o objetivo de incrementar e difundir o Mountain Bike no Cariri. A competição terá
a forma de disputa descentralizada, dando oportunidade de desenvolvendo maior ao
Mountain Bike, e sendo realizado na região do cariri. Fica a organização do evento responsável
pela divulgação do resultado, informando ao atleta (ou responsável) o local e horário da
realização do evento, assim como o boletim de ocorrência da prova, destacando: classificação,
desclassificados, acidentes punições, casos omissos etc.
A prova terá duração de três horas, sendo que o competidor terá o direito de abrir
outra volta se passar na cronometragem antes do cronometro marcar as três horas, essa
última volta terá a duração máxima de 45 minutos.
PARTICIPANTES
Para a definição das idades será considerada a idade que o atleta tiver em 31 de
dezembro de 2017.
No ciclismo, os participantes serão distribuídos nas seguintes categorias:
Junior
Sub - 23
Sub - 30
Máster – A1
Máster – A2
Máster – B1
Máster – B2
Máster – C1
Máster – C2
TURISMO MASCULINO
TURISMO FEMININO
ELITE FEMININO
GERAL MASCULINO

De 15 a 18 anos
De 19 a 22 anos
De 23 a 29 anos
De 30 a 34 anos
De 35 a 39 anos
De 40 a 44 anos
De 45 A 49 anos
De 50 a 54 anos
De 55 a 60 anos
Aberta para homens de 15 anos a cima
Aberta para mulheres de 15 anos a cima
Aberta para mulheres de 15 anos a cima
Os cinco primeiros colocados da competição

DAS INSCRIÇÕES

PARA OS ATLETAS: deverão estar devidamente inscritos e identificados.
OBS: AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS NO SITE CRONOSCARIRI.COM.BR E PODERÃO
SER FEITAS ATÉ O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.

VALOR: R$ 70,00

DA SEGURANÇA
SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DO CAPACETE. Recomenda-se o uso do de óculos e luvas. A
bicicleta deverá estar em perfeitas condições de uso;
OBS. Fica a critério da ORGANIZAÇÃO decidir se o atleta participa ou não da prova,
caso contrário ou mesmo não apresentem condições mínimas de segurança e/ou saúde;
Apenas veículos autorizados pela ORGANIZAÇÃO poderão circular no trajeto da prova
sendo de total preferência à circulação de atletas
A ORGANIZAÇÃO ficará responsável em acionar a ambulância do Corpo de Bombeiros
ou de outra entidade para dar maior segurança durante a prova. Em caso de falta de
segurança, haverá uma votação dos atletas concordando ou não para realização da prova,
livrando a ORGANIZAÇÃO da responsabilidade do resultado da pesquisa.
A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará em hipótese alguma por roubos ou furtos,
danos materiais ou físicos causados durante a realização da competição.

DA LARGADA
Os ciclistas deverão estar juntos ao local de concentração uma hora antes da largada.
O atleta será proibido de largar caso esteja descalço ou de chinela, sem meia,
capacete, ou de camiseta regata.
A largada será no estilo LE MANS (os ciclistas largam correndo a pé por 250 metros, até
o local onde as bikes estarão posicionadas dentro do percurso da competição).

DA PREMIAÇÃO

*Troféus para os 5 primeiros de todas as categorias.
*Os cinco campeões gerais saem das suas categorias, no masculino e no feminino.
*Medalha para todos os participantes que completarem a prova.
*Será proibido o atleta receber a premiação descalço e/ou sem camisa, tanto, pois o pódio é
lugar de respeito
*O atleta que por qualquer motivo venha a se recusar a subir no pódio, será penalizado com a
desclassificação da prova.

DAS PUBLICIDADES

*Durante o percurso poderão ser tirados fotos e imagem para posteriores aproveitamentos
publicitário. Os atletas que tiveram algum empecilho deverão registrar em sua ficha de
inscrição o veto a tal.

DA NUMERAÇÃO

*O número de identificação será fornecida pela ORGANIZAÇÃO
O número deverá esta em local visível, no guidão da bicicleta, pois é com ela que a
Organização conta seu tempo na competição.
*É expressamente proibida a alteração da numeração expedida pela organização caso ocorra,
o atleta será desclassificado.

DOS RECURSOS E RECLAMAÇÕES

*As possíveis reclamações sobre o resultado ou andamento da prova deverão ser
encaminhados por escrito e de forma respeitosa ao diretor da prova até 15 ( quinze ) minutos
após a divulgação oficial dos resultados acompanhado de taxa R$ 200,00 (Cem Reais) a qual
será devolvida caso aja veracidade dos fatos. Se por ventura a reclamação incluir os 3 (três)
melhores classificados, a cerimônia de entrega será atrasada até que seja julgada pelo
membro da Organização.
*O desconhecimento do regulamento não será aceito como justificativa em hipótese alguma.

DAS DESCLASSIFICAÇOES

Empurrar, derrubar, agredir (física ou verbalmente) e tiver uma atitude antiesportiva
contra atletas, equipes, público, patrocinadores ou membros da Organização, é proibido, sob
pena imediata da eliminação da prova. Caso ocorra este tipo de fato, o atleta será
desclassificado automaticamente.

No caso de furo ou problema mecânico o atleta fica proibido de voltar no sentido
contrário do percurso, até mesmo carregando a bike, o mesmo deve completar a volta ou
arrumar a bike no local evitando atrapalhar outros atletas.

QUANTO A ALTERAÇÃO DAS PROVAS E/OU DO REGULAMENTO

*Haverá uma votação com 3 (três) ou 5 (cinco) dirigentes da ORGANIZAÇÃO caso haja algum
imprevisto a prova corrente.

*Este regulamento poderá ser alterado em caso de absoluta necessidade por um regulamento
complementar com até dois dias de antecedência da competição sendo informado aos atletas
na hora da largada.

