
Treino Premiado “Bora Pro Choque”-
UBERABA MG 

 
 

17/04/2022– Domingo 

Programação do Evento 

UBERABA – MG (Parque das Barrigudas – XCO Monobloco) 

 
- A prova Será disputada no sistema  Cross Country. As categorias largarão 

separadas conforme        programação de cada etapa. 
 

-Placas Numéricas: Todo atleta que se inscrever na prova receberá um numeral de identificação, 

sendo a placa no caso da  bicicleta.  A placa deverá ser devolvida ao final da prova, o atleta que 

perder a Placa  ou não entregar ao chegar, deverá pagar uma taxa de R$ 50,00 a Serem Cobradas 

no CPF Cadastrado. 

 

-Roteiro da Prova: A prova será disputada na pista já demarcada (XCO do Monobloco), tanto 

a modalidade Trail Run e Mountain Bike.  
 

CATEGORIAS: 

 
 

Trail Run – 1 VOLTA 

 

Masculino geral (1º A 5º LUGAR) - Troféu 

Feminino geral (1º A 5º LUGAR) -Troféu 

 

Mountain Bike – 2 VOLTAS 

 

Maculino geral (1º A 5º LUGAR) -Troféu 

Feminino geral (1º A 5º LUGAR)- Troféu 

 

Mountain Bike – 5 voltas (haverá premiação em dinheiro – Tabela no final do regulamneto) 

 

Elite – (1º A 5º LUGAR) - premiação em dinheiro 

Júnior – até 19 anos (1º A 3º LUGAR) - premiação em dinheiro (4º a 5º LUGAR) - Troféu 

Expert: De 20 a 29 anos (1º A 3º LUGAR) - premiação em dinheiro (4º a 5º LUGAR) - Troféu 

Cadete – De 30 a 39 anos ( 1º A 3º LUGAR) - premiação em dinheiro (4º a 5º LUGAR) - Troféu 

Master – 40 anos acima ( 1º A 3º LUGAR) - premiação em dinheiro (4º a 5º LUGAR) - Troféu 

 

 

Obs: Corrida kids – inscrição gratuita – idade até 10 anos. Largada: logo após o término da 

bateria de 2 voltas. 

 

  



 

 
- Da segurança do atleta I – Obrigatório o uso de capacete e luva durante toda a prova. Haverá 

vistoria da bicicleta na largada. Em caso de acidente, permanecer no local do mesmo para 

atendimento. Quando o circuito for aberto ao trânsito de veículos, cuidado, sempre transite pela 

direita, respeitando as regras de trânsito.  O atleta deve estar ciente de sua condição física, metal 

e piscológica. O atleta deve esstar ciente de sua capacidade técnica, uma vez que o circuito Cross 

Country exige bastante, assumindo assim sua responsabilidade e livrando os organizadores. 
 

-Dos direitos e deveres do atleta I – O atleta tem direito de usar propagandas de patrocinadores 

exceto no kit numérico; II – O atleta tem direito de garantir seus direitos, entrando com recurso 

por escrito e taxa de R$ 100,00. (Caso o julgamento favorável, a taxa será devolvida. O atleta 

não presente ao pódio perderá o direito à premiação). – Ao realizar sua inscrição, o atleta 

inscrito sede seus direitos de imagem para o Evento. – Apos realizar a inscrição em nenhuma 

hipótese o dinheiro será devolvido. A prova terá o formato de XCO (Cross Country). Em um 

circuito de 4.500 metros, os atletas do Trail Run percorrerão uma volta completa no circuito e 

assim finalizando a prova. Já os atletas do Mountain Bike serão divididos em 2 baterias 

respectivamente, sendo uma bateria de 2 voltas completas e a outra de 5 voltas completas. O 

apoio técnico se fará na área  definida pela organização. Água e alimentação serão por conta do 

atleta podendo a organização oferecer 1 ponto de água no circuito. A organização poderá 

antecipar ou retardar a largada com aviso prévio de 30 minutos. – A organização determinará 

um tempo limite de prova válido para a cronometragem oficial de acordo com as condições 

climáticas e circuito.  

 

Inscrições no site: www.sportbro.com.br  

 
No dia do evento haverá incrições no local (chegue antecipadamente) 

 

 
 

 Para realizar a inscrição o atleta deverá acessar o site www.sportbro.com.br. A modalidade Trail 

Run e Mountain Bike terá                 valor inicial  de R$ 40,00 reais + taxa do site com prazo de inscrição até 

13/04/2022. 

 

Questões Médicas e de 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 um 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.  

 

Termo de responsabilidade: Todos os participantes ao se 

inscreverem, estarão automaticamente concordando com 

todas as regras acima.

http://www.sportbro.com.br/


Premiação dos Atletas 
 

1) Serão Premiados com Troféus os 1º,2º,3º,4º e 5º Lugar de todas as categorias (Trail Run e Mountain Bike) 
 

2) Premiação com Valores em Dinheiro: (somente Mountain Bike – 5 voltas) 
 
 

 Elite: 
                    
                    1º lugar 250,00 
     2º lugar 150,00 
                    3º lugar 100,00 
                    4º lugar 90,00 
                    5º lugar 80,00 
 
 Júnior/Expert/Cadete/Master:  
 
           1º lugar 80,00 
     2º lugar 70,00 
                    3º lugar 60,00 
 
 
  Total de premiação R$ 1.510,00 
 
 

08:00 – Largada Trail Run geral 

 

           09:00 – Largada Mountain Bike XCO 2 voltas 
 
 

               10:00 – Largada Mountain Bike XCO 5 voltas 
 
 

               13:00 – Início da premiação e na sequência encerramento 



 


