
  Regulamento do Circuito Cross Duathlon-2020 

 
CIRCUITO CROSS DUATHLON BIKERS AND 

RUNNERS - 2020 
 
1 - A COMPETIÇÃO  
 
1.1) ETAPAS DA COMPETIÇÃO: 
 
Fica definido que o campeonato de CROSS DUATHLON BIKERS AND RUNNERS 2020  
será realizado em 3 etapas a serem definidas conforme abaixo, cujo atletas serão 
pontuados  e premiados conforme tabelas mencionadas a seguir: 
 
QUADRO I - PONTUAÇÃO POR ETAPA. 
 
1º Lugar -  25 Pontos  
2º Lugar -  20 Pontos 
3º Lugar -  15 Pontos 
4º Lugar -  10 Pontos 
5º Lugar -  05 Pontos 
 
QUADRO II   - PREMIAÇÃO DA 1ª À 3ª ETAPA.. 
 
     INDIVIDUAL                    DUPLAS  

  GERAL MASC/FEM – PRÓ E LIGHT  MASC/FEM/MISTA  PRÓ O LIGHT 

 
1º Lugar – Medalha personalizada  1º Lugar Medalha personalizada 
2º Lugar -  Medalha personalizada  2º Lugar Medalha personalizada 
3º Lugar -  Medalha personalizada  3º Lugar Medalha personalizada 
4º Lugar -  medalha personalizada   4º Lugar medalha personalizada 
5º Lugar -  medalha personalizada  5º Lugar medalha personalizada 
 
 
Obs.: Cada etapa será premiada separadamente conforme pontuação distribuída  acima 
porem a última etapa a qual será o fechamento do campeonato a pontuação será 
dobrada de modo a dar mais possibilidade de disputas entre os atletas e também na 
última etapa serão definidos os campeões os quais serão premiados através de brindes  
disponibilizados por patrocinadores e ou adquiridos pela organização os quais serão 
distribuídos  somente do 1º ao 3º de cada categoria, do 4º ao 5º lugar serão premiados 
com medalha diferenciada conforme tabela abaixo: 
 

NOTA IMPORTANTE:  Caso ocorra empate na classificação geral do 

CAMPEONATO DE CROSS DUATHLON o primeiro critério de desempate será a maior 
pontuação alcançada na última etapa, caso persista será utilizado o critério de maior 

número de participação nas 3 etapas e se ainda persistir sera considerado empate e 

premiação será dividida. 

  
QUADRO III – PREMIAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO 
     INDIVIDUAL                    DUPLAS  
  GERAL MASC/FEM    MASC/FEM/MISTA 
1º Lugar – Troféu + Brinde   1º Lugar Troféu + Brinde 
2º Lugar -  Troféu + Brinde   2º Lugar Troféu + Brinde 
3º Lugar -  Troféu + Brinde   3º Lugar Troféu + Brinde 
4º Lugar -  medalha personalizada   4º Lugar medalha personalizada 
5º Lugar -  medalha personalizada  5º Lugar medalha personalizada 
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Obs.:  1ª Edição do Campeonato Cross Duathlon da Zona da Mata será realizada no dia 
19/01/2020 na Praça da Igreja de São Sebastião - Bairro Gagé - cidade de Conselheiro 
Lafaiete-MG em qualquer condição climática e com LARGADA programada para 08:45 
horas, percursos e mapas com altimetria serão divulgados nas redes sociais e sempre 
observando a segurança aos atletas participantes.  
 
1.2) A 1ª Etapa da 2º Edição do Circuito Cross Duathlon será composta pela realização 
de 2 eventos esportivos sendo um na modalidade de Duathlon e a  inclusão nesta edição 
de uma Corrida modalidade Trail Run que será realizada juntamente a todas as etapas 
e premiada conforme quadro II acima. 
 
 
 
1.2.1 – DEMAIS ETAPAS DO CAMPEONATO. 
 

a) A 1ª Etapa será realizada na cidade de CONSELHEIRO LAFAIETE-MG – ETAPA 
REALIZADA 19/01/20 com a largada prevista para 08:45 Horas em 
frente à Igreja de São Sebastião no Bairro Gage. (percursos e mapas 
serão divulgados nas redes sociais) 

 
b) As 2ª e 3ª Etapas já tem locais pré-definidos e qualquer alterações serão 

divulgadas através das redes sociais assim que finalizados os processos de 
homologação junto aos órgãos públicos necessários, porem as datas  já se 
encontram definidas em calendário conforme quadro abaixo: 
 

DATA  LOCAL  

17/05/2020 PRAÇA BARÃO DE SANTA CECILIA – CARANDAI/MG 

23/08/2020 CAPELA NOVA/CRISTIANO OTONI ou CARANAIBA 

 
 
 Obs.: As datas e locais descritos acima poderão receber alterações de acordo 
com contratos de apoiadores e patrocinadores caso sejam captados, havendo alterações 
definidas em data posterior a criação deste regulamento; As atualizações necessárias 
serão feitas e comunicadas aos atletas através de redes sociais e outras mídias com 
antecedência de 30 dias e ou no ato do início da veiculação dos cartazes promocionais 
de cada evento para que não ocorram danos à programação dos atletas. 
 
  
1.3) Todas as 3 etapas da 2ª Edição do Circuito Cross Duathlon Bikers and Runners 2020  
serão compostas pelas seguintes categorias:  
 
Geral Masculino/Feminino - SOLO– 1º ao 5º Lugar PRÓ E LIGHT   
Faixa Etária (somente solo masculino/PRÓ) Sub30/sub40/sub 50/Acima 50 anos   
Revezamento Masculino – 1º ao 5º Lugar – Dupla Pró / Dupla Light 
Revezamento Feminino – 1º ao 5º Lugar – Livre/Light  
Revezamento Misto -1º ao 5º Lugar – Dupla Pró/Dupla Light 
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Percursos: 
 
Duathlon :  Terão os percursos sempre  Trail Run ou rustica  + Bike 
Intermediário  + Trail run ou rústica não excedendo 6 km para corrida e 
30 para bike ... 
 
Obs.:  Para dar mais segurança e melhor exposição do evento não será 
realizada no mesmo dia a categoria passeio ciclístico, porem será incluída 
uma corrida tipo TRAIL RUN ou Rústica  geralmente no mesmo 
percurso utilizado para a primeira parte do duathlon e com premiação de 

1º ao 5º Colocado Geral, sendo que caso a quantidade de inscrições para 
o  TRAIL RUN  ultrapasse 80 atletas serão premiadas também faixas 
etárias 1º ao 3º lugar 10x10 anos. 
 
NOTA IMPORTANTE: A corrida (TRAIL RUN ou RÚSTICA)  que será 
realizada junto ao Duathlon somente será premiada as faixas etárias se a 
quantidade de atletas atingir o mínimo de 80 atletas.  
 
2 - CRONOGRAMA -  PRÓXIMAS ETAPAS DUATHLON 
 
Domingos– Dia 17/05 Carandai / e 23/08 em Capela Nova, Cristiano Otoni ou Caranaiba-
MG. 
 
07h00 - Abertura da área de transição  
07h05 - Entrega dos kits  
08h20 – Encerramento entrega dos kits  
08:45  - Largada todas as categorias DUATHLON e Trail Run/Rústica 
08:50  – Abertura área de transição para categoria DUATHLON 
13h30 – Fechamento da área de transição e início das premiações.  
 
 
2.1) Os horários citados acima poderão variar por necessidades técnicas e ou caso 
evento tenha menor tempo do que o previsto o que se ocorrer serão adiantados os 
procedimentos de premiação e encerramento. A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção 
às chamadas do sistema de som na área de Largada para evitar eventuais desvios dos 
atletas e ajustes nos respectivos horários.  
 
3 – REGRAS GERAIS DO EVENTO  
 
3.1) Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados 
fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as 
despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras 
despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do 
EVENTO. É de responsabilidade do ATLETA cadastrar um e-mail válido no ato de sua 
inscrição, ler os informativos enviados ao seu endereço eletrônico e 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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3.2) Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua 
imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que 
vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou 
divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo.  
 

3.3) Haverá para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de apoio com 

socorristas treinados e ambulância para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. 

A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de 

qualquer outra necessidade será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. 

A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta 

venha a ter durante ou após a prova.  

3.4) O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro 
sistema de atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de emergência 
e médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta 
ou indireta sobre as consequências desta decisão. 
  
3.5) A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 
monitores para a orientação dos participantes. 
   
3.6) Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus 
PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor correspondente 
a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no EVENTO, independente 
de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura 
os ATLETAS venham a sofrer durante a participação do EVENTO. 
  
3.7) Ao se inscrever para o EVENTO o atleta assume o compromisso e a responsabilidade 
de ter feito rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio, 
exames médicos e avaliações físicas pertinentes com profissionais competentes da área 
da saúde e declara estar apto e autorizado para competir. O ATLETA assume e 
expressamente declara que é conhecedor de seu estado de saúde, que tem condições 
de saúde para participar do EVENTO, quem tem capacidade atlética necessária, e que 
treinou adequadamente para o EVENTO. 
  
3.8) Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido 
pular as grades que delimitam estas áreas sob qualquer pretexto. 
  
3.9) O posicionamento escolhido pelo ATLETA nos locais de LARGADA, disponíveis no 
evento, previstos no regulamento ou disponibilizados pela ORGANIZAÇÃO é de única e 
exclusiva responsabilidade do mesmo.  
 
3.10) O ATLETA deverá observar o trajeto ou percurso balizado para a prova, não sendo 
permitido qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte 
do percurso indicado sob pena de desclassificação. 
  
3.11) É proibido o auxílio de terceiros bem como o uso de qualquer recurso tecnológico 
sem prévia autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO sob pena de desclassificação.  
 
3.12) A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES 
E REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA 
inscrito no EVENTO, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, 
sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do Autor.  
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3.13) Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRA OFICIAL da competição deverá ser 
feita em até 0:20 minutos antes da premiação ou  por escrito, à ORGANIZAÇÃO, em até 
30 dias após a primeira publicação do resultado no site do EVENTO. 
  
3.14) Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO, ou partes 
dele, por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de 
força maior.  
 
3.15) O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste 
REGULAMENTO, que deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente 
recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento de sua parte 
ou que não manter uma conduta educada e esportiva poderá a qualquer tempo ser 
desclassificado do EVENTO. 
  
3.16) Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum ATLETA, somente 
os descritos no item 1.1 quadro II deste regulamento.  
 
3.17) A ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de incluir no EVENTO ATLETAS 
especialmente convidados.  
 
3.18) Quanto ao serviço de empréstimo de chip de cronometragem, elaboração, 
fornecimento e divulgação de resultados, fica o participante ciente de que é de sua 
exclusiva responsabilidade o correto uso do chip e instalação em seu corpo ou vestuário, 
bem como a passagem no tapete de captação de dados instalado. Fica também ciente 
o participante que se tratam de equipamentos eletrônicos e os mesmos podem sofrer 
interferências e perda de informações, ficando isenta a ORGANIZAÇÃO do fornecimento 
dos mesmos. 
 
 3.19) O uso do chip é obrigatório. Ao final da prova, os participantes deverão devolver 
o chip e receber a medalha de Participação. O ATLETA que perder, extraviar ou danificar 
o seu chip deverá pagar à ORGANIZAÇÃO do EVENTO a quantia de R$ 50,00 
(CINQUENTA REAIS). Para o ATLETA que perder, extraviar, danificar ou não devolver o 
chip, será emitido um boleto de cobrança referente ao custo do mesmo (exceto se for 
utilizado o Chip descartável). 
  
3.20) Poderá a ORGANIZAÇÃO receber e/ou solicitar informações aos participantes para 
que auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados, sem 
tempo definido e obrigatoriedade para estas correções dentro do prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias da data de realização do evento. 
  
3.21) A ORGANIZAÇÃO disponibiliza para contato com os participantes, o seu serviço de 
fale conosco através do Whatsapp (31) 9.8880-5458 ou Messenger no face e site do  
BIKERS AND  RUNNERS e site www.bikersandrunnerssports.com  sendo estes  são as 
únicas fontes oficiais de esclarecimentos. 
  
 
3.22) A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 
regulamento sem aviso prévio, conforme as necessidades do EVENTO informando estas 
alterações em até 10 dias da retirada do Kit, ocasião esta em que o ATLETA poderá optar 
por não participar da prova e ter o valor da inscrição ressarcido.  
 
 
 
 
 
 

http://www.bikersandrunnerssports.com/
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4 – INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS  
 
4.1) As inscrições serão feitas somente nos sites www.bikersandrunnerssports.com . 
www.corridao.com.br  e  www.cronochip.com.br  através de deposito bancário  ou 
pagamento de boleto bancário com confirmação através de link, ou site do BIKERS AND 
RUNNERS que será disponibilizado nas redes sociais e ou whatsapp do organizador. 
 
4.2 - O valor das inscrições para o evento DUATHLON serão de R$ 40,00 para categoria 
solo e total de R$ 80,00 para categorias em Duplas masculina, feminina ou mista, valor 
este fixo em todas as edições... Salientando que terão prazo definido em informes nas 
redes sociais, podendo variar em R$ 10,00 a mais no segundo lote. 
 
4.3 – O valor das inscrições para o evento CORRIDA TRAIL RUN ou RÚSTICA  será 
fixado em  R$ 25,00 ( vinte e cinco reais) e mesmo se tratando de evento adicional terá 
direito ao recebimento de medalha à todos os atletas que completarem o percurso, e 
premiação de 1º ao 5º Colocado geral com MEDALHA PERSONALIZADA ,  caso a 
corrida rustica ou trail atinja a quantidade superior de 80 inscritos em até 20 dias 
anteriores da realização do evento teremos a inclusão de faixa etária 10x10 anos. 
 
 
 
  

Observações importantes: 
 
1 – Cada etapa será premiada individualmente conforme item 1.1 deste regulamento, 
sendo que somente ao final do CAMPEONATO  os CAMPEÕES DO CIRCUITO serão 
premiados do 1º ao 3º  colocado com brindes disponibilizados por patrocinadores, ou 
seja na última etapa do campeonato após apuração dos campeões gerais do Duathlon. 
As demais colocações do 4º ao 5º serão premiadas com medalha diferenciada. 
2 – Inscrições no site serão aceitas somente até no máximo  4 dias antes da realização 
do evento através dos sites e nas lojas participantes da campanha e Site oficial do 
BIKERS poderá ser feita até a sexta-feira anterior a realização do evento. 
 3 – No decorrer do trajeto será disponibilizada agua em pontos de hidratação 
estratégicos à serem definidos pela organização da prova. 
4 – Caso o atleta mude sua modalidade durante o campeonato os pontos das edições 
anteriores não serão acumulados para nova categoria. 
5 – Caso o atleta não consiga completar a prova ou de maneira desonesta e comprovada 
deixe de cumprir todo o percurso será automaticamente desclassificado. 
6 – Obrigatório o utilização de itens de segurança para a competição em especial o 
ciclista que caso esteja faltando itens de segurança tais como ( Capacete, luvas, calçado 
próprio e óculos de proteção ) será automaticamente desclassificado. 
7 – Caso o atleta não tenha como comparecer ao evento, não serão devolvidos valores 
referentes a inscrição uma vez que foram utilizados para dar estrutura a todos, incluindo 
ao próprio atleta caso tenha desistido de participar. 
    

http://www.bikersandrunnerssports.com/
http://www.corridao.com.br/
http://www.cronochip.com.br/

