REGULAMENTO SUL BIKE RACE DESADIO CASCATAS E MONTANHAS
ROLANTE – RS 2019

O SUL BIKE RACE é regido por este Regulamento.
Ao se inscrever nesta competição, cada participante declara que:
1° Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele.
2° Participa do SUL BIKE RACE por livre e espontânea vontade; em seu nome e
de seus sucessores, isenta os Organizadores, 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; que em caso de acidente ocorra em decorrência de algum fator médico
pré-existente, que poderia ter sido detectado através deste Atestado Médico isenta
de toda e qualquer responsabilidade a organização ou equipe médica oficial do
SUL BIKE RACE.
4° Está ciente que a organização disponibilizará uma Equipe Médica para prontosocorrismo, com o objetivo de atender às primeiras necessidades e encaminhar
aos hospitais quando preciso, sendo responsabilidade do participante encaminharse a os hospitais e/ou postos médicos, quando solicitado. A partir deste primeiro
atendimento, o participante deverá arcar com todas as outras despesas médicas.
5° 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.
6° É obrigatório o uso de bicicletas aro 26, 27,5 e 29 tipo MTB, capacete, luvas e
preferencialmente óculos de proteção.
7° Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento
(bicicleta, acessórios, capacete...) durante toda a prova.
8° Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento,
rejeitar a inscrição de um atleta; que as inscrições são intransferíveis de
titularidade e ano, e só serão efetivadas após o pagamento.
9° Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação,
translados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias,
ou provenientes da minha participação neste evento, antes, durante ou depois do
mesmo.

10° 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.
11° Está ciente que, além deste Regulamento Particular, sua participação está
sujeita às normas impostas pela UCI, Confederação Brasileira e Federação
Gaúcha de Ciclismo (disponíveis em seus respectivos websites).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------*Regulamento particular do: Sul Bike Race 2019 – Serão seguidos os
regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística Internacional), CBC
(Confederação Brasileira de Ciclismo). Para mais detalhes, veja os regulamentos
disponíveis nos seus respectivos websites.

1.TIPO E CONSTITUIÇÃO DE PROVA
O SUL BIKE RACE DESAFIO CASCATAS E MONTANHAS será realizado na
cidade de Rolante - RS nos dias 23 e 24 de Novembro de 2019.
A Prova será disputada em 1 (Um) dia (24/11), no sistema Maratona (Mountain
Bike de longa distância).

2. ROTEIRO DA PROVA
O roteiro de prova passará por todo o tipo de via, como estradas de terra, trilhas
naturais, riachos, propriedades particulares e estradas pavimentadas em áreas
publicas urbanas, exigindo total atenção dos atletas prevalecendo às leis de
trânsito quando em vias públicas e o uso do bom senso para o bom andamento da
prova.
A organização da prova poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por
questões de segurança, chuva ou de força maior.
Muita atenção nos cruzamentos, nas curvas e na indicação dos Fiscais
Identificados e na Sinalização.
3. CIRCUITO
A PROVA ESTA DIVIDIDA EM 3 CIRCUITOS.
Os circuitos serão separados por PRÓ, SPORT e AMADOR.
Somente os ciclistas que completarem o circuito dentro do tempo máximo
determinado pela organização, serão qualificados como finalistas oficiais da prova.
A distância real dos circuitos e suas altimetrias podem variar da publicada ou
informada anteriormente.
O ciclista deve sempre seguir o trajeto oficial, conforme sinalização horizontal e
vertical e obedecer às instruções dos Agentes de Trânsito, Policiais Militares ou
staffs, não poderá tomar quaisquer atalhos ou outra vantagem de natureza
semelhante contra seus concorrentes, ainda sendo a responsabilidade de cada
participante acompanhar o circuito oficial. O não cumprimento ou infração destes
serão aplicadas as penas cabíveis pela comissão organizadora.
Os ciclistas que saírem do circuito pré-estabelecido por qualquer motivo, devem
retornar ao mesmo no ponto exato de onde saíram.

Nenhum ciclista deve invadir ou transpassar em qualquer época do ano as
propriedades particulares por onde a prova passar
sem autorização do proprietário do referido imóvel que não seja aberta ao público
sob pena da lei, mesmo tendo feito parte do percurso da prova.
Observação:
Os dados: distâncias, horários, locais e gráficos de altimetria, poderão sofrer
alterações até os dias da competição.

4.SINALIZAÇÃO
O circuito é totalmente sinalizado, na forma vertical com fitas, Placas, faixas , e na
forma horizontal com cal.
Sinalização utilizada no percurso:

5. PONTOS DE FISCALIZAÇÃO
Para um melhor controle de classificação e chegada dos atletas, teremos pontos
de fiscalização no meio dos circuitos.
Todos os atletas terão que parar nos pontos de fiscalização onde será feita uma
marcação em sua placa numeral e a mesma será conferida na chegada para que
sua classificação final seja computada oficialmente.
O atleta que não descer de sua bicicleta, não terá direito a marcação em sua placa
e será automaticamente desclassificado por não respeitar este regulamento e seus
demais companheiros e a organização.
6. REGRAS DE TRANSITO
A prova NÃO terá uso exclusivo de quaisquer via pública ou privada durante todo o
roteiro de prova.
Todos os regulamentos de transito regulares devem ser observados em todos os
momentos durante a realização da prova. (No Brasil dirige-se no lado DIREITO da
estrada!)
O não cumprimento das regras acima eximirão a organização do Sul Bike Race de
quaisquer responsabilidade sobre acidente ou dano causado ao patrimônio público
ou privado incluindo danos morais eventualmente causados ou reclamados pelos
participantes ou a terceiros. Recaindo sobre o causador a responsabilidade dos
danos, custos e das ações cabíveis.
Instruções de Agentes de Trânsito, Policiais Militares e Staff’s devem ser
rigorosamente respeitadas.

7. CATEGORIAS
Após a escolha do circuito, o atleta deverá se inscrever na faixa etária
correspondente à idade que o mesmo terá no ano vigente do evento.
Caso não complete o mínimo de 5 inscritos por categoria, os atletas inscritos serão
remanejados para categoria inferior.
As categoria disponíveis são:
CIRCUITO PRÓ (75km) – (Válido pelo Ranking Brasileiro XCM3)
Tempo Limite de prova 09 horas:
Roteiro com alto nível de dificuldade técnica e alto nível de exigência física. O
roteiro terá 2000m de altimetria acumulada (podendo sofrer alterações sem aviso
prévio), circuito desafiador, ideal para bikers que gostam de trilhas (singles) e
fortes desafios. Para este circuito, o Sul Bike Race disponibiliza as seguintes
categorias:
Masculino Solo
• ELITE: 19 ACIMA (NASC. EM 2000 E ANOS ANTERIORES)
• SUB 30 (23 a 29 ANOS – NASC. EM 1996 a 1990)
• MASTER A1 (30 A 34 ANOS – NASC. EM 1989 A 1985)
• MASTER A2 (35 A 39 ANOS – NASC. EM 1984 A 1980)
• MASTER B1 (40 A 44 ANOS – NASC. EM 1979 A 1975)
• MASTER B2 (45 A 49 ANOS – NASC. EM 1974 A 1970)
• MASTER C1 (50 A 54 ANOS – NASC. EM 1969 A 1965)
• MASTER C2 (55 A 59 ANOS – NASC. EM 1964 A 1960)
• MASTER D (60 ANOS ACIMA – NASC. 1959 E ANOS ANTERIORES)
• NELORE para Atletas acima de 90kg, com 19 anos ou ACIMA (NASC. EM
2000 E ANOS ANTERIORES)
Feminino Solo
• ELITE: 19 ACIMA (NASC. EM 2000 E ANOS ANTERIORES)
• MASTER 30+ (NASC. EM 1989 E ANOS ANTERIORES)
Duplas
• Dupla Open Masculina (19 ACIMA NASC. EM 2000 E ANOS
ANTERIORES)
• Dupla Master (SOMA DAS IDADES ENTRE 60 E 79 ANOS)
• Dupla Grand Master (SOMA DAS IDADES IGUAL OU MAIOR QUE 80
ANOS)
• Dupla Mista (COMPOSTA POR 1 H MEM E MU HE , IDADE MI MA
19 ANOS, NASCIDOS EM 2000 OU ANOS ANTERIORES)
CIRCUITO SPORT (50Km) – Tempo Limite de prova 6 horas:
Roteiro com 1200m de altimetria acumulada (podendo sofrer alterações sem aviso
prévio), nível de dificuldade médio/alto, caracterizado por estradões e trilhas com
dificuldade técnica, ideal para atletas que já estão habituados a competir, realizar
desafios em trilhas. Dentro deste circuito, o Sul Bike Race disponibiliza as
seguintes categorias:

Masculino Solo
• SUB 30 (19 a 29 ANOS – NASC. EM 2000 a 1990)
• MASTER A1 (30 A 34 ANOS – NASC. EM 1989 A 1985)
• MASTER A2 (35 A 39 ANOS – NASC. EM 1984 A 1980)
• MASTER B1 (40 A 44 ANOS – NASC. EM 1979 A 1975)
• MASTER B2 (45 A 49 ANOS – NASC. EM 1974 A 1970)
• MASTER C1 (50 A 54 ANOS – NASC. EM 1969 A 1965)
• MASTER C2 (55 A 59 ANOS – NASC. EM 1964 A 1960)
• MASTER D (60 ANOS ACIMA – NASC. 1959 E ANOS ANTERIORES)
• NELORE para Atletas acima de 90kg, com 19 anos ou ACIMA (NASC. EM
2000 E ANOS ANTERIORES)
Feminino Solo
• ELITE: 19 ACIMA (NASC. EM 2000 E ANOS ANTERIORES)
• MASTER 30+ (NASC. EM 1989 E ANOS ANTERIORES)
Duplas
• Dupla Open Masculina (19 ACIMA NASC. EM 2000 E ANOS
ANTERIORES)
• Dupla Master (SOMA DAS IDADES ENTRE 60 E 79 ANOS)
• Dupla Grand Master (SOMA DAS IDADES IGUAL OU MAIOR QUE 80
ANOS)
• Dupla Mista C MP STA P
H MEM E MU HE , IDADE MI MA
19 ANOS, NASCIDOS EM 2000 OU ANOS ANTERIORES)
• Dupla Open Feminina (19 ACIMA NASC. EM 2000 E ANOS ANTERIORES)
Categorias Especiais
• PNE MASCULINO (Portador de Defici ncia F sica
ACIMA ASC EM
E A S A TE I ES – categoria nica
• PNE FEMININO (Portador de Defici ncia F sica
ACIMA ASC EM
E A S A TE I ES – categoria nica
CIRCUITO AMADOR (30Km) - Tempo Limite de prova 4 horas:
Roteiro com 600m de altimetria acumulada (podendo sofrer alterações sem aviso
prévio), nível de dificuldade médio/baixo, caracterizado por estradões e trilhas com
dificuldade técnica, ideal para atletas que estão começando a competir, realizar
desafios, ou que não têm muito tempo para treinar. Dentro deste circuito, o SUL
BIKE RACE disponibiliza as seguintes categorias:
Masculino Solo
• MASCULINO OPEN (19 ACIMA, NASC. EM 2000 E ANOS ANTERIORES)
- Categoria única
Feminino Solo
• FEMININO OPEN (19 ACIMA, NASC. EM 2000 E ANOS ANTERIORES) Categoria única

19 anos (Nascidos em 2000 e anos anteriores).

A referência usada para o cálculo das idades é o dia 31/12/2019.
8. INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas pela Internet através do site do
evento www.sulbikerace.com.br
A inscrição no Sul Bike Race edição 2019 é pessoal e intransferível, não podendo
qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante
que ceder seu número para outra será responsável por qualquer acidente ou dano
que esta pessoa venha sofrer ou provocar, eximindo a organização de qualquer
responsabilidade sobre o mesmo.
Após a escolha do circuito, o atleta deverá se inscrever na faixa etária
correspondente à idade que o mesmo terá no ano vigente do evento.
Caso não complete o mínimo de 5 inscritos por categoria, os atletas inscritos serão
remanejados para categoria inferior.
A idade m nima de participaç o na prova de
anos ascidos em
e anos
anteriores). Será confirmada a idade dos atletas através de apresentação de um
documento na retirada do KIT).
POLÍTICA DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIAS E CIRCUITO
O atleta poderá solicitar alteração de dados (Categoria, Circuito, Nome de Equipe)
em sua inscrição após confirmação da mesma, mediante ao pagamento da taxa
administrativa de R$ 30,00, dentro do prazo, até 31 de Outubro, de 2019. O atleta
deverá enviar um e-mail para fernandorech.sle@gmail.com, informando nome
completo, cpf, número da inscrição e dados a serem alterados dentro do prazo
estipulado, após a data não será mais aceito qualquer alteração.

8.1 Duplas: as inscrições serão preenchidas no mesmo campo, por isso, defina
um responsável da dupla para executar a inscrição e organize de forma que o
mesmo esteja munido de todas as informações necessárias de sua dupla: RG,
CPF, nome completo, endereço completo, número de telefones, endereço de email, data de nascimento, tamanho de camisa, contato em casos de emergência.
À Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de
um atleta
Poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos, adicionar ou
limitar o número de inscrições do evento em função de
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio aviso.
As inscrições pelo site serão encerradas no dia 10 de Novembro de 2019.
Não serão aceitas inscrições após esta data, por questões de logística e
estruturação para o bom andamento do evento.
As inscrições poderão ser realizadas e pagas através do Boleto Bancário até 31 de
Outubro ou Cartão de débito/crédito até 10 de Novembro de 2019, prazo limite
para se inscrever.
A efetiva realização da inscrição se dará após a CONFIRMAÇÃO DO
PAGAMENTO do documento de inscrição (boleto) ou cartão de crédito.

Inscrições podem ser pagas via boleto bancário em 1 vez ou cartão de crédito
em até 4 vezes.

9. VALORES
Lote Promocional 20/04 à 30/04 - R$159,00 + taxas(sprinta) p/atleta
1° Lote 01/05 à 30/06 - R$169,00 + taxas(sprinta) p/atleta
2° Lote 01/07 à 31/08 - R$179,00 + taxas(sprinta) p/atleta
3° Lote 01/09 à 30/09 - R$199,00 + taxas(sprinta ) p/atleta
4° Lote 01/10 à 31/10 - R$219,00 + taxas(sprinta ) p/atleta
5° Lote 01/11 à 10/11 - R$239,00 + taxas(sprinta ) p/atleta

10. DESCONTOS
5% - A partir do 1°Lote para atletas federados a Federação Gaúcha de Ciclismo no
ano de 2019.
11. CANCELAMENTO OU DESISTÊNCIA
Em cas
Somente mediante validaç o direta
da organi aç o, sendo reali ada somente para pedidos dentro do pra o de dias
ap s a compra online conforme Art
do C digo de Defesa do Consumidor –
ei
, a solicitaç o deve ser reali ada dentro do pra o para o e-mail
fernandorech.sle@gmail.com
Em caso de cancelamento da inscrição, por qualquer motivo, até o dia 31/10/2019,
o atleta tem direito a 50% do valor pago para o reembolso. Após esta data, não
haverá reembolso.
A taxa de conveniência não é reembolsável.
Em caso de cancelamento ou desistência de um dos atletas da dupla é
responsabilidade do atleta remanescente procurar outro atleta para substituição.
Somente será aceito o cancelamento da inscrição e devolução do dinheiro
em caso de falecimento do atleta, outros casos como acidente do mesmo e ou
imprevistos, será oferecido pela organização a transferéncia da inscrição para
o próximo evento. Para ter direito a transferência ou vale inscrição, o atleta tem
até 10 dias antes da prova para fazer a comunicação a organização.
Para Transferência, será gerado um crédito vinculado ao CPF do titular da vaga
que deverá ser utilizado em uma prova organizada pelo SUL BIKE RACE, no
mesmo ano que foi efetuada a inscrição ou na mesma prova no ano
subsequente. O atleta deverá enviar um e-mail para
fernandorech.sle@gmail.com, informando nome completo, cpf, motivo da
transferência e número da inscrição, até 10 dias antes do inicio do evento.

12. KIT ATLETA
• Placa numeral de identificaç o personali ada;
• Chip de controle
• Seguro Atleta;
• Pontos de hidrataç o e frutas nos percursos;
• Barra de Cereal utriarts;
• Biscoito Stroopwafel Moinho;
• Camisa de malha alusiva em algod o do Sul Bike;
• Todos atletas que finali arem a prova ganham uma Medalha de
participação(FINISHER);
• Cobertura Fotográfica– Fotos Gratuitas.
• Brindes dos patrocinadores, entre outros;
• Direito a concorrer ao sorteio de uma Bike AUDAX;
O número de identificação do atleta dará direito a participar do sorteio entre todos
os inscritos, de brindes oferecidos pelos patrocinadores do Sul Bike Race. O
sorteio será realizado após o termino do congresso técnico, sendo obrigatória a
retirada do prêmio pelo ganhador no momento do sorteio ou até o final do evento.
12.1 Retirada do Kit Atleta
A entrega do it atleta, juntamente com Chip Placa acontecerá no dia
23 de Novembro de 2019 das

h

min s

h

min

24 de Novembro de 2019 das

h

min s

h

min

Local: Via coberta – Praça da Matriz - Rolante
: Av. Getúlio Vargas, 103, Rolante - RS
Não haverá entrega de Kits após os dias e horários determinados.
Para retirar o kit do ATLETA é necessário:
- Apresentar documento de identidade com foto

G ou Carteira de Habilitaç o ;

- Imprimir, preencher, assinar e entregar o Termo de Responsabilidade e Uso de
Imagem disponível para impressão no site www.sulbikerace.com.br ou no local do
evento.
12.2 Retirada de Kit por Terceiros: Outra pessoa poderá retirar o kit de um atleta
inscrito. Para isso, além dos itens acima, este atleta deverá encaminhar uma
autorização escrita à mão no verso do termo de Responsabilidade e Uso de
Imagem assinada, citando o nome completo, identidade e telefones da pessoa
autorizada.
Sob nenhuma circunstância ser o aceitos como válidos boletos pagos ap s a data
de vencimento Caso o atleta consiga reali ar o pagamento do boleto ap s o
vencimento atrav s de qualquer meio de pagamento a inscriç o será cancelada e
seu kit n o será entregue
13. LARGADA

A largada será dada na Via coberta – Praça da Matriz - Rolante, ás 08h do dia 24
de Novembro de 2019, conforme programação do evento
a entrada do funil para o alinhamento das categorias, será reali ada a vistoria
dos atletas para confirmaç o das placas numeral de identificaç o do atleta
devidamente afixada ao guid o, chip, lacres ou qualquer outro acess rio de
identificaç o exigido pela organi aç o
atleta que n o estiver com a placa de
numeral devidamente instalada na parte frontal do guid o ou portando o acess rio
exigido pela organi aç o será impedido de alinhar para a largada at sua devida
regulari aç o com a organi aç o da prova
14. CHEGADA
A chegada oficial será na Via coberta – Praça da Matriz - Rolante - RS,
com pórtico de chegada devidamente sinalizado e afunilado, por onde os atletas
deverão passar, que realiza a cronometragem e fará a classificação final de cada
participante com seu devido tempo de prova em sua devida categoria. Após a linha
de chegada todos atletas receberão uma medalha de participação e será
obrigatório a apresentação do número de prova para conferência do controle de
passagem feita no meio do circuito. A classificação será por ordem de chegada
separada devidamente pelas categorias.
O atleta que por algum motivo não passar pela linha de chegada não terá a sua
classificação e seu tempo contabilizado, por tanto não terá direito a reclamações
posteriores.

15. CATEGORIA DUPLAS
s atletas devem andar com seu parceiro de equipe em todos os momentos, e
devem permanecer dentro do tempo de separaç o máxima permitida, ou seja,
minutos.
A separaç o dos atletas pode ser medida em vários pontos de controle designados
durante a prova, mas tamb m pode ser executada a qualquer momento durante a
prova sob pena de desclassificação da dupla.
Os atletas poderão se ajudar usando apenas as mãos para puxar ou empurrar. O
uso de qualquer artificio como corda ou câmara de ar entre outros, desclassifica a
dupla.
reboque entre ciclistas ou por outra forma externa por meio de dispositivos
mecânicos n o permitido, podendo causar a desclassificaç o de ambos
ciclista está autori ado a voltar para trás na rota, em qualquer momento, a fim
de reunir-se com seu sua parceira a ou a fim de alcançar a ona mais pr xima de
suporte t cnico se aplicável , desde que ele ela n o ponha em risco qualquer
outro atleta ao fa -lo.
No pórtico de chegada a passagem só será validada mediante o registro do segundo
membro, independentemente de estarem juntos ou não. O tempo final de prova será
determinado pelo horário de passagem do último componente.
A dupla que não finalizar a prova junto, será desclassificada.

16. PLACA NUMERAL INDENTIFICAÇÃO

Todo atleta que se inscrever na prova receberá uma placa com numeral de
identificaç o com cor diferente entre os circuitos ou categorias a mesma deverá
ser utilizada afixada na parte frontal da bike em todo per odo de prova at a
passagem da linha final.
É obrigatório o uso do número de identificação afixado no guidão da bicicleta
durante toda a realização do desafio até o cruzamento da linha de chegada, sendo
passível de desclassificação do participante que não cumprir este artigo.
17. RESULTADOS
Ao longo do término de prova, tão logo a equipe de cronometragem apure os
resultados finais de cada atleta, os mesmos serão anunciados e divulgados
impressos ou no monitor de TV no local do evento.
Esse procedimento visa acelerar o processo de entrega dos troféus, que é muito
extenso, e evitar equívocos durante a cerimônia de premiação.

18. PREMIAÇÃO
Ser o premiados os primeiros colocados de cada categoria com trof us
Ser o entregues medalhas de participaç o Finisher a todos os atletas que
completarem o circuito.
bs A premiaç o acontecera apenas ap s a chegada dos primeiros colocados
de cada categoria e em todas as categorias disputadas, conforme a programaç o
do evento.
O atleta que for subir ao pódio, deverá estar com roupa de ciclismo, não podendo
subir de bermuda que não seja especifica da prática do esporte, de calçado
fechado, não podendo subir de sandália, chinelo ou outro calçado aberto.

19. PONTOS DE APOIO
A organização disponibilizará dentro do roteiro:
Circuito PRÓ – 6 pontos.
Circuito SPORT – 4 pontos.
Circuito AMADOR – 2 Pontos.

Dentro da estrutura de apoio será disponibilizado:
-Abastecimento de água.
-Frutas.
-Ponto de comunicação de emergência.
-Tambor para coleta de lixo.
APOIO EXTERNO: O apoio externo aos atletas poderá ser realizado apenas nos
pontos de apoio indicados pela organização da prova. Essa informação será dada
nos respectivos briefings eletrônicos da prova, mapas e informada no congresso
técnico. Atletas que receberem apoio fora destes pontos serão automaticamente

desclassificados. Os carros de apoio dos atletas deverão seguir os roteiros
alternativos de acesso informados no briefing, mapas, não será permitido qualquer
carro de equipe ou atleta, trafegar no circuito de prova. Podendo ser
automaticamente desclassificados os atletas referidos aquela equipe e o carro
impedido de prosseguir.
20. QUESTÕES MÉDICAS E ATENDIMENTO
É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a
assistência e cobertura financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da
organização que trabalham no evento prestarão somente os primeiros socorros e
encaminhamento do acidentado para o hospital mais próximo. A partir daí a
organização não se responsabilizará mais pelo mesmo. Todas as despesas
médico-hospitalares correrão por conta do atleta acidentado.
Em caso algum acidente ocorra em decorrência de algum fator médico préexistente, que poderia ter sido detectado através deste Atestado Médico isenta de
toda e qualquer responsabilidade a organização ou equipe médica oficial do SUL
BIKE RACE, bem como seus integrantes e organizadores.
20.1 MÉDICO
Os ciclistas ao se inscreverem em suas respectivas categorias devem estar
cientes e garantir que estão em dia com a saúde física e mental e em plenas
condições de participarem do desafio.
A organização da prova reserva-se o direito de impedir que um ciclista continue a
prova ao receber conselho médico, paramédico, bombeiro ou qualquer outro
reconhecido pelos organizadores da prova quanto o seu não prosseguimento. E
esta decisão dos organizadores da prova a este respeito será final, em beneficio
da segurança e integridade do participante.
21. SEGURO ATLETAS
s participantes estar o cobertos por seguro de vida e acidentes pessoais durante
a competiç o, desde que informem corretamente o nome completo, n mero do G
e ou CPF na ficha de inscriç o online
SU BI E ACE n o se responsabili a
por informações incorretas preenchidas pelo participante no ato da inscriç o.
A cobertura individual e morte acidental e invalidez por acidente no valor de
R$ 50.000,00 e despesas médico hospitalares no valor de R$ 10.000,00. Para
acionar e receber o seguro o atleta deve seguir os passos exigidos pela
seguradora caso contrário não receberá o valor previsto da cobertura
pedido
deve ocorrer no pra o máximo de
dias ap s o evento, com apresentaç o de
todos documentos comprovat rios e demais exig ncias da seguradora
pagamento do valor da franquia estipulada na apólice do seguro deverá ser paga
pelo atleta.
22. SEGURANÇA

Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate.
Lembramos que devido ao difícil acesso de alguns trechos do circuito, a equipe de
resgate do evento utilizará dos meios de transporte disponíveis, os quais possuem
limitações quanto à velocidade e progressão.
Nos trechos mais perigosos dos percursos a organização deixará placas de
sinalização e Staff indicando para a diminuição da velocidade e cuidado com o
terreno. O atleta deverá atender às sinalizações durante toda a prova e respeitar
os avisos horizontais, verticais e Staff.
Em caso do atleta desrespeitar as orientações, colocando em risco sua
integridade física e de outros competidores ou ainda de terceiros, a organização
poderá penalizá-lo com a desclassificação ou outras medidas cabíveis.
Atletas que não estiverem oficialmente inscritos no evento ou veículo de apoio de
equipes não terão direito a nenhuma estrutura oferecida (hidratação, alimentação,
socorro médico, apoio mecânico e outros serviços). Caso esses atletas ou veículo
causem qualquer transtorno durante a prova, ou coloque em risco a vida dos
competidores, a organização tomará as medidas jurídicas cabíveis.
23. PONTOS DE CORTE
Por motivos de segurança, e para que a prova possa dar auxílio e atendimento de
qualidade a todos os competidores, a organização estabelecerá horários de corte,
encerrando os trabalhos dos fiscais de acordo com a programação.
O atleta ou a dupla que não estiver dentro do tempo regulamentar projetado, em
qualquer ponto do percurso, será convidado a retirar-se da competição, finalizando a
prova neste ponto, a partir do qual a Organização não será mais responsável por
qualquer tipo de serviço ou apoio a este competidor. O mesmo será convidado a
embarcar em veículos cedidos pela Organização (se for o caso) para retornar ao
ponto de largada quando este serviço estiver disponível.
Os atletas que se recusarem a seguir as instruções dos Staffs e horários de corte
estarão automaticamente desobrigando as organizadores do Sul Bike Race a
prestar qualquer tipo de assistência. A organização não será mais responsável por
qualquer tipo de serviço ou apoio a este competidor.
24. EQUIPAMENTOS
É obrigatório o uso de bicicletas aro 26, 27,5 e 29 tipo MTB, capacete, luvas e
preferencialmente óculos de proteção.
Os equipamentos (capacete, sapatilhas, camisas, bermudas, bicicleta, etc.)
utilizados pelo corredor não podem ser deturpados do seu uso enquanto
equipamento vestuário ou de segurança, por acréscimo de sistemas mecânicos ou
eletrônicos que não tenham sido aprovados. O atleta não está autorizado a alterar,
de forma alguma, o equipamento fornecido pelo fabricante utilizado na competição.

No caso de uso em competições, o piloto será automaticamente desclassificado.
Não haverá direito de apelar contra a decisão do comissário.
24.1 UNIFORME
Art. 47 - (Regulamento UCI > 1.3.026) Ao competir, todos os corredores têm que
usar uma camisa com mangas e uma bermuda. Entende-se por bermuda uma
calça curta que termina acima dos joelhos. As camisas sem mangas são proibidas.
Art. 50 - Não será permitido o uso de camisas de futebol ou qualquer outro esporte
que não seja a camisa de ciclismo.
As meias utilizadas em competição não devem estender-se acima do meio da
canela, ou seja, abaixo da panturrilha. As meias são permitidas desde que não
sejam longas.
25. 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 apenas e somente a devolução da taxa de inscrição.
26. PENALIZAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO E DOPING
- Sujar o meio ambiente, descartar embalagens, objetos ou lixo na
natureza (caso a Organização forneça água em algum ponto do
percurso, as embalagens deverão ser descartadas até 20 metros do
apoio.
- Rebocar ou ser rebocado por outro veículo (a motor) utilizando cordas
ou quaisquer outros artifícios.
- Nas categorias duplas não será permitido o uso de reboques entre
os competidores (cordas, correntes, etc).
- 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,
- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição,
- Substituição de bike.
- Ser acompanhado por terceiros no percurso (carro, moto, bicicleta não inscritas ou
outros).
- Receber manutenção de terceiros fora dos pontos oficiais de apoio.
- Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona.
- Seja flagrado em caso de corte do circuito pré estabelecido ou não constando a
sua passagem nos posto de controle;
- Largar em pelotão à frente daquele reservado para a sua categoria.
- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação).
Será desqualificado o atleta que usar alguma droga proibida com a
intenção de obter vantagem sobre os demais participantes.

À Organização se reserva o direito de pedir e fazer testes de doping
em qualquer biker, a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio.
A Equipe Organizadora do SUL BIKE RACE se empenha para fazer
um evento impecável. Porém, para garantirmos uma prova de alto
nível, é necessária a colaboração de todos na fiscalização da
sinalização do roteiro, nas atitudes desleais e outras ocorrências
indesejadas. Denuncie!

27. RECLAMAÇÕES
Quaisquer reclamações devem ser apresentadas por escrito e
entregue aos organizadores após o ciclista ter cruzado a linha de
chegada, dentro do período de tempo alocado e estabelecido abaixo.
Um depósito de R$ 300,00 deve acompanhar qualquer reclamação,
antes mesmo de ser considerada.
Se a reclamação for considerada procedente, o depósito será
devolvido. Se a reclamação for indeferida, o depósito será mantido e
doado para o desenvolvimento e melhoramento da prova.
Reclamações devem ser apresentadas no prazo de 15 minutos após
o ciclista cruzar a linha de chegada.
Reclamações sobre resultados devem ser apresentados no prazo de
30 minutos depois da divulgação dos resultados.
28. DIREITO DE IMAGEM
Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem ou nome, 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, patrocinadores ou meios de
comunicação e ainda não sendo necessária sua autorização previa ou posterior
indenização.
29. RESPONSABILIDADES DO ATLETA
- Acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico
cadastrado, bem como acessar o Site www.sulbikerace.com.br Facebook
do evento, para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias
e informações para sua participação no evento.
- Atestar que está clinicamente em condições físicas, mentais e devidamente
treinado para tal. Concorda em observar qualquer decisão oficial da prova relativa
à possibilidade de terminá-la em segurança.
- Assumir todos os riscos em correr o Sul Bike Race, 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, respeitando as regras de
trânsito em vigência.
- Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a competição.
- A titulo de apoio suplementar, a Organização vai fornecer água potável
para reabastecimento dos squeezes dos atletas (500 ml de água), em postos
de controle ao longo do percurso, no total serão 6 pontos de apoio no percurso e 1
na chegada. A organização se compromete de ter 500 ml de agua para cada
atleta fazer seu abastecimento.
- Ter um seguro de vida compatível com as necessidades de seus
dependentes e beneficiários. A organização realiza seguro de vida para
todos os atletas inscritos antecipadamente, onde o mesmo não cobre
despesas hospitalares, caso o atleta se acidente no percurso. O seguro não
cobre caso o atleta passe mal por cansaço ou falta de treino.
- Ter seguro total de todo o seu equipamento (bicicleta, capacete, assessórios).
Cada atleta é responsável pelo zelo e pela guarda de toda o seu
equipamento/material de prova e objetos pessoais.
- Ter um bom convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso
de acidente). As equipes de saúde que apoiam 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.
- Manter os números (frente da bicicleta e costas do atleta) claramente visíveis
durante toda a competição.
- Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova.
- Notificar imediatamente a organização se vier a abandonar a
competição por qualquer motivo. Caso isso não ocorra, á organização se
reserva o direito de promover uma busca organizada e cobrar desse
participante todos os custos que forem gerados por esta ação.
O competidor inscrito assinará um termo de responsabilidade por livre e
espontânea vontade e ciência do seu conteúdo e estar de acordo com seu
regulamento no ato da retirada do kit do atleta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO IMPORTANTE
O roteiro da prova passa por muitas propriedades particulares. O nosso
compromisso com os donos das terras é que somente os atletas identificados com
os numerais oficiais (placa da bicicleta) passarão por ali.
Ao longo do roteiro haverá fiscalizações e triagens para que o nosso compromisso
seja cumprido.

Mantenha seus números de identificação bem visíveis para não ser prejudicado
nesses PCs.
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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