
Regulamento 4º Passeio Ciclistico e Trilhao MTB- 2022 

 
Data: 07/09/2022 
Largada: 08h00 

Local: Igreja Presbiteriana de Carandai  

 
OBS: Concentração a partir das 07h 
 

1) Ao se inscrever os participantes serão obrigados a seguir todas as normas e regras 

exigidas neste regulamento. Este documento poderá sofrer alterações sem aviso prévio até 

a data do evento em acordo com o Comissário de Prova. (UZIEL ANDRADE) 

 
2) É de responsabilidade do atleta cadastrar um e-mail valido no ato de sua inscrição. 

Sendo inscrito nesta competição cada atleta declara que leu e aceitou todas as normas 

contidas no regulamento. Participam do 4º Passeio ciclistico e Trilhão MTB-22 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 neste evento, 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. 

 
4) Está ciente de que o percurso  se desenrola por trilhas técnicas e propriedade 

particular, contendo animais, cercas, pontes e porteiras que deverão 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, capacetes, luvas, alimentos e água) durante toda prova. 

 
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. 

 
6) Está ciente que se jogar embalagens ou lixo no percurso, bem como isso ocorrer por 

parte de sua equipe de apoio ou acompanhantes será desclassificado. 

 
7) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada o tratamento necessário 

médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados sanguíneos. 

 

 
ROTEIRO: 

 
Os percursos da prova passam por diversos tipos de trilhas, estradas e trechos 

técnicos. Serão sinalizadas com cal, fitas, placas e quando necessário contarão com 

pessoas do apoio ao longo do trajeto sinalizando 



PROGRAMAÇÃO: 

 
Modalidade: Leve 

Percurso: 22 km 

 

Modalidade: Pesado 

com Trilha 

Percurso : 40 km 

 

OBS.: Podendo haver margem de erro de 10% e/ou alterações até a data do evento. 

LARGADAS: 

Largada unica para os dois percursos. 

Local da Largada e Chegada: Igreja Presbiteriana de Carandai (Av. Afranho 

de Melo Franco, nº: 60, Centro) 

 
Categorias: 

 
 NÃO HAVERA PREMIAÇÃO 

 

 
INSCRIÇÕES: 
 
Valor: 25 reais 

 
As inscriçoes poderao ser realizadas nos sites  www.cronochip.com.br  e 

www.corridão.com.br,  

 

Em Carandai: na S2 Sports ou com Uziel (32 9838-4747) 

 
 

ATENÇÃO: As inscrições são pessoais e intransferíveis.  
 
 

KIT ATLETA: Não havera Kit 

 

                              “MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO PARA TODOS OS 
INSCRITOS” 

 
Observação: haverá sorteio de 5 camisa de ciclistas. 

 
. 

http://www.cronochip.com.br/
http://www.corridão.com.br/


Ao se inscrever no evento o atleta se compromete a: 

 
 

✔ Pedalar com capacete durante a prova; 

✔Nao realizar  manobras desleais com outro biker’s; 

✔ Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição; 

✔ Não  atalhar caminhos (não passar pelo trajeto demarcado); 

✔Não tumultuar o trabalho da organização; 

✔ Facilitar e dar passagem aos atletas que queiram ultrapassar; 

✔ Zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela preservação da natureza; 

✔ Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova; 

✔ Não estando presente o atleta no ato da premiação (medalha de participação) perderá a sua; 

 

 
Apoio: 

 
A organização indicará no programa de prova os pontos oficiais para o apoio. 

 
Haverá postos de hidratação de água. 

 
Os “Staffs”, quando necessário, orientarão os atletas nos pontos específicos. 

 

 
Tempo de prova: 

 
Será de 4 horas a prova, o organizador não se responsabilizará pelo atleta. Os 

atletas que não completarem a prova no tempo determinado serão dados como 

desistentes. 

 

 
Direito de imagem: 

 
O 4º Trilhao Passeio Ciclistico e Trilhao MTB 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 á organização no ato de sua 

inscrição. Caso contrário, estarão automaticamente a sua utilização de forma inteiramente 

gratuita. 



Adiamento ou Cancelamento da Prova: 

 
A organização reserva-se no direito de adiar ou cancelar a prova em virtude de qualquer 

imprevisto que possa trazer transtornos para organização, atletas e todos os envolvidos. 

Neste caso, a organização marcará outra data para realização do evento adiado. O valor 

da inscrição não será devolvido em caso de mudança de data e/ou horários da prova. O 

atleta que fizer a inscrição antecipada e não comparecer na prova não tem direito sob 

hipótese alguma de ter outra inscrição ou restituição do valor. 

 

 
RESPONSABILIDADES DO ATLETA: 

 
A organização, patrocinadores, apoiadores e as demais entidades envolvidas no evento, 

não se responsabilizam por furtos, roubos, danos de equipamentos e bicicletas ou por 

qualquer lesão que o atleta, e público venha a sofrer durante o evento. É obrigação do 

participante que o mesmo zele pelos seus pertences pessoais e pela sua integridade 

física. O atleta deve ser alto suficiente durante toda a prova, sendo ele mesmo 

responsavel por sua propria hidratação, alimentação. 

 
Importante: 

 

Casos omissos a este regulamento serão julgados em conjunto com a organização da 

prova. 
 

Termo de responsabilidade: 

 
Eu “identificado na ficha de inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades,declaro 

para os devidos fins de direito que: estou ciente de que se trata de um evento de ciclismo 

em terra, cascalhos e trilhas, estou em plenas condições físicas e psicológicas de 

participar desta prova e ciente de que não existe nenhuma recomendaçãomédica que me 

impeça de praticar atividades físicas. 

 
Assumo por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos em sua 

consequência pela participação nesta prova (que incluem possibilidades de invalidez e 

morte), isentando a comissão organizadora, apoiadores, patrocinadores de toda e qualquer 

responsabilidade por quaisquer danos matérias, morais ou físicos, que porventura venha 

sofrer. 

 
Comprometo a fazer a leitura de todo regulamento da competição, e sou obrigado 

a seguir as normas e regulamentos do evento. 

 
Li conheço, aceito e me submeto a todos os regulamentos desta prova. 

 
Estou ciente do regulamento e excluo meu direito de reclamar sobre tais aspectos 

da prova. Compreende e estou de acordo com todos os itens deste termo de 

responsabilidade. 


