MTB 6 Horas Ceará - Regulamento

1. Inscrições
1.1. As inscrições estão abertas a atletas federados ou não, com idade igual ou
superior a 16 anos *.
* Menores de 18 anos deverão obrigatoriamente apresentar ficha de inscrição com
termo de r e c onhec ime nto de r is c o, devidamente assinados pelo
responsável legal, com firma reconhecida em cartório.
1.2. As inscrições poderão ser feitas nos postos autorizados ou pelo site
www.cronoscariri.com.br, até a sexta-feira que antecede o evento, inscrições feitas
pelo site e não validadas com o pagamento, não garantem a vaga do atleta entre
os participantes. Importante: no dia do evento não faremos inscrições.
1.3. A ficha de inscrição deverá estar preenchida corretamente, com todos os dados do
(s) atleta (s).
1.4. Após a inscrição realizada, não será permitida troca de categoria, e em caso de
desistência, antes ou depois do início da prova, não será devolvido o valor da
inscrição.
1.5 A entrega de kits será feita durante as dua s semanas que antecedem o evento,
na sede do Eco Biker´s, a rua Tristão Gonçalves, 501 centro, Crato/CE. Atletas já
inscritos e confirmados devem fazer a retirada do mesmo com antecedência para
evitar transtorno com retirada em cima da hora.
1.6 Atletas que realizarem o pagamento na forma de depósito bancário, transferência
ou qualquer outra forma de transação bancária, e ainda não confirmados no site
deverão apresentar o comprovante no ato da retirada do kit.
Obs¹. Todos os atletas que efetuarem o pagamento da inscrição (confirmar presença
no evento) automaticamente estarão assinando um termo de conhecimento de
risco contido neste regulamento. Atletas menores de 18 anos somente serão
aceitos com autorização dos pais ou responsável.

2. Categorias
Categoria
Feminina

Idade
16 a 39anos

Categoria
Máster B 2

Idade
45 a 49 anos

Feminina Master
Júnior
Sub 23
Sub 30
Máster A 1

40 acima
16 a 18 anos
19 a 22 anos
23 a 29 anos
30 a 34 anos

Máster C 1
Máster C 2
Veteranos
Especial*
Estreante**

50 a 44 anos
55 a 59 anos
60 anos acima
Sem idade definida
Sem idade definida

Máster A 2

35 a 39 anos

Geral ***

Os
três
primeiros
completar a prova

Máster B1

40 a 44 anos

a
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* A categoria ESPECIAL será formada por Portadores de algum tipo de limitação
motora.
** A categoria ESTREANTE será formada por atletas i n i c i a n t e s e s e m
critério de idade.
*** Os três primeiros a completar a prova formaram um pódio GERAL independente
de idade, assim outros atletas ocuparam suas vagas nas suas categorias de
origem.
Obs. Como forma de incentivo o MTB 6 Horas Ceará contempla de forma carinhosa os
três últimos colocados na classificação GERAL com o troféu “GOLINHA”; caso o atleta
não esteja presente no momento da premiação faremos uma chamada até formar o
pódio.
Obs². Usamos como critério de idade a que o atleta tiver em 31 de dezembro do
corrente ano para inseri-lo em sua categoria.

3. A prova
3.1. O objetivo de prova 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 pelo tempo da última volta do atleta, isto é, vence quem terminar
primeiro a última volta.
Obs.: Os atletas que conseguirem passar pela contagem antes do termino do tempo
limite de prova, terão direito de realizar mais uma volta e está só será válida se
concluída antes de 30 minutos.

4. Largada
4.1 A largada será dada pontualmente às 15h e o término às 21h, ou 6 horas após a
largada.
Largada no estilo “Le Mans”, com atletas correndo a pé em direção às bicicletas e
iniciando assim as voltas no circuito.
4.2 Todas as categorias largam juntas, não havendo um alinhamento por categoria.
4.3. As b i c i c l e t a s e s t a r ã o em uma á re a f e c h a d a ag uar da nd o o momento da
largada, ninguém a não ser da organização terá acesso ao local após as bikes
serem deixadas lá.
4.4. Ao chegar à sua bike o atleta deverá conduzi-la, empurrando até ultrapassar a linha
limite desta área, então só assim pode subir e iniciar sua pedalada.
4.5 O não cumprimento desta regra im pl ica e m uma pun i ção g rav e , podendo o
atleta ter uma punição de tempo (10min) ou até a perca de uma volta.
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5. Apoio
5.1. Durante o evento haverá uma área demarcada pela organização, onde as
equipes poderão fazer os trabalhos m e c â ni c o s e/ou alimentares, sendo
terminantemente proibido apoio nos demais pontos do circuito. Os atletas que
forem flagrados pela organização recebendo apoio da equipe ou de terceiros
no circuito serão desclassificados.
5.2. A s equipes poderão montar sua infra -estrutura com tendas, sombrinhas,
cadeiras, em local determinado pela organização.
5.3 As e quipes pode rão usar rádios -comunicadores, mecânicos e preparadores em
suas áreas.
5.4. É expressamente proibida a troca de bicicleta durante a prova, ficando
liberada somente a reposição rodas ou peças.
5.5 Em caso de problemas mecânicos o atleta fica proibido de voltar no sentido
contrário do percurso, até mesmo carregando a bike, o mesmo deve completar a
volta ou resolver seu problema em local seguro evitando assim atrapalhar os
demais participantes.
5.6 Não será permitida a entrada de ninguém no interior da pista, o atleta só poderá
receber ajuda em caso de urgência.
5.7 A organização da prova não fornecerá apoio alimentar no transcorrer da prova,
todos devem ser autossuficientes para participar do evento.

6. Término da prova
6.1 A competição será encerrada 6 horas após a largada, onde a prova estará
encerrada para todos os atletas que passarem pelo controle. Qualquer atleta que
passar pelo controle (funil) antes de 6 horas de prova terá direito a completar sua
volta no circuito (computada na sua contagem geral).
6.2 O MTB 6 Horas Ceará tem um tempo limite para os trabalhos de apuração. Todos os
atletas têm até 30 min após o termino de prova para finalizar sua volta, se não
conseguirem chegar no tempo limite sua volta não será computada.
6.3 Em caso de mau tempo ou qualquer outro problema de força maior durante a
prova poderemos encerrar a prova valendo a classificação da volta anterior.
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7. Premiação
7.1 A cerimônia de premiação deverá começar 30 minutos após encerrados os
trabalhos de apuração. Todos os atletas deverão comparecer devidamente
uniformizados, não aceitamos representantes, ou seja, o atleta que não estiver no
pódio perderá direito ao prêmio, exceto por motivo de força maior.
7.2 Serão premiados com troféus os três melhores atletas de cada uma das
categorias em disputa.
7.3 Medalhas de finisher serão entregues para todos os participantes no final da
prova.
7.5 Não somos obrigados a entregar medalhas nos dias posteriores ao evento.

8. Disposições gerais e itens desclassificatórios
8.1 É obrigatório o uso do capacete ao atleta que estiver pedalando no circuito. O
desrespeito a esse item desclassificará o atleta sem direito a recurso.
8.2. S e rã o desclassificados os atletas que estiverem pedalando sem numeral de
identificação e m s u a bicicleta, bem como recortar, furar ou mudar sua
programação visual. Lembre-se cuidado com sua identificação.
8.3 Para garantir a segurança dos participantes, durante a fase noturna será
obrigatório o uso de farol e lanterna traseira na cor vermelha em bom estado de
funcionamento.
8.4 Não haverá qualquer tipo de iluminação artificial no circuito na fase noturna da
prova, devendo todos os atletas estarem com faróis e lanternas traseiras
ligadas. O não cumprimento desse item implicará ao atl eta ter que parar e
reparar seu equipamento.
8.5 Ao passar pelo funil de contagem, o atleta deverá apagar seu farol e passar com
os dois pneus de sua bike toc ando no chão. Lembramos que o funil de
contagem só passa um ciclista por vez, então fica proibido tentar ultrapassar
dentro do mesmo.
8.6 Havendo qualquer problema no funil de contagem, como queda ou contusões,
poderá alguém da organização ajudar, para que os demais atletas não fiquem
prejudicados e se forme engarrafamento no funil.
8.7 Caso algum atleta venha a ser pego fornecendo falsas informações na sua ficha de
inscrição e cadastro, ficará suspenso dos eventos promovidos pelo Grupo Eco
Biker´s por tempo indeterminado.
8.8 Qualquer tipo de atitude antidesportiva ou desrespeito aos fiscais, organizadores,
Patrocinadores, público, demais competidores ou a esse regulamento, bem como
sujar o local com lixo e depredações, será punido rigorosamente com
desclassificação do atleta, sem recurso ou apelação de qualquer espécie.
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8.9 Será d e s c l a s s i f i c a d o , s e m d i r e i t o a r e c u r s o , o a t l e t a q u e f i z e r
q u a l q u e r reclamação verbal desrespeitosa à organização o da prova ou
incitar conflitos entre participantes, organizadores e patrocinadores.
8.10 É terminantemente proibido “cortar caminho”, pedalar fora do circuito,
competir com bicicleta sem numeração. O desrespeito a essas regras acarretará
na desclassificação do atleta.
8.11 Será desclassificado o atleta ou equipe que realizar q u a l q u e r
a t i v i d a d e promocional (distribuição de brindes, folhetos de propaganda, venda,
etc.) sem autorização da comissão organizadora.

9. Recursos
A organização formará uma comissão para análise de eventuais recursos colocados
pelos participantes; no ato de inscrição do atleta automaticamente reconhece a
autoridade e as decisões desta comissão como soberana em seus resultados e
decisões.
9.1 Os re c u rs os serão ace itos por qualquer membro da organi zação, durante o
transcorrer da prova e até 30 minutos após o termino da prova.
9.2 O recurso só será aceito por escrito e com provas palpáveis tais como foto e/ou
vídeo, ficando descartadas provas verbais ou “disse me disse”.
9.3 Recursos contra o resultado serão aceitos com até 30 minutos após a divulgação
oficial d o resultado. Só serão ju lg ad os p o r escrito e acompanhados de um
depósito de 4x o valor da inscrição (em dinheiro). Caso seja julgado procedente o
deposito será devolvido.
* Casos omissos serão julgados pela Comissão Diretora da Prova.

10. Obrigações & Responsabilidades
10.1 A organização, e promotores não se responsabilizam: por roubos de
equipamentos ou por qualquer traumatismo ou lesões em atletas e o u
espectadores, causados por qualquer acidente. Menores de 18 anos deverão
apresentar ficha de inscrição com termos de conhecimento de risco assinadas pelo
responsável.
10.2 O MTB 6 Horas Ceará é uma prova de resistência. É obrigação de cada
participante levar consigo toda a comida e bebida que for consumida durante a
competição, inclusive a água.
10.3 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 prestaram somente os primeiros socorros e encaminharão o acidentado
para
o
hospital,
onde
o
mesmo
tenha
convênio.
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10.4 Zelar pela boa imagem do mountain bike é zelar pela prevenção da natureza,
solicitamos aos ciclistas que não sujem e nem deixem sujos o local do evento
principalmente o circuito.

11. Sinalização
11.1. A sinalização será feita através de placas e fitas que indicarão o caminho certo
e/ou errado e situações de perigo.
11.2.
Disposição
das
Placas:

12. Termo de autorização de uso de imagem
AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e
vídeos, para ser utilizada em campanhas promociona is e institucional do Grupo
Eco Biker´s, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima
mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I)
out-door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, c atálogo, etc.); (III)
folder de apresentação; (IV) anúnci os em revistas e jornais em geral; (V) home
page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes,
televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). Por esta ser a expressão da
minha vontade declaro que autorizo o uso ac ima descrito sem que nada haja a ser
reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.
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13. termo de reconhecimento de Risco
Declaro para os devidos fins que estou ciente que: a trilha possui nível técnico de grau 05 (cinco) de 01 a 10; que posso sofrer queda em atividade e suas consequências;
exposição ao sol com altas temperaturas pode gerar consequências, como
desidratação e insolação; dos riscos gerais de atividades ao ar livre, tais como insetos,
animais peçonhentos, intempéries climáticas, dentre outros; que posso sofrer lesões
ou quebra de equipamento; ter sido informado de que o evento MTB 6 Horas Ceará
dispõe de ambulância apenas para primeiros socorros, não dispondo de médicos ou
paramédicos; gozar de boa saúde e ter informado, por escrito, qualquer condição
médica que possua diferente da normalidade, bem como doenças preexistentes e/ou
uso de medicamentos; ter todas as minhas dúvidas esclarecidas; que aceito, de livre e
espontânea vontade, os perigos e riscos mencionados e que em caso de acidente,
autorizo que seja providenciado, em meu nome e custas, tratamento médico, incluindo
a contratação de qualquer transporte, seja ele ambulância, táxi ou táxi aéreo; tenho
ciência de que qualquer ato meu, contrário às informações recebidas e orientações dos
responsáveis pelo evento supracitado, podem causar danos a minha integridade física,
dos meus equipamentos e ao meio ambiente local.
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14.

O desconhecimento
deste r e g u l a m e n t o
aceito c o m o justificativa em hipótese alguma.

não s e rá

15. O Grupo Eco Biker´s realiza eventos de Mountain Bike sempre com a preocupação
de informar e levar a todos os amantes do esporte, a pratica de atividades
ecologicamente corretos.

Muito Importante:
É expressamente proibido o consumo e comercio
de bebidas alcoólicas no evento, pois são
incompatíveis com o esporte!
Agradecemos à compreensão de todos.

