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REGULAMENTO 2022 

MARATONA TRIÂNGULO MINEIRO DE MTB  
 

 

 

Ao se inscrever nesta competição, cada participante declara estar ciente e de 

acordo com este regulamento, que define as regras da Maratona Triângulo 

Mineiro de Mtb. 

Regulamento e Programação poderão sofrer alterações até a data de sua 

publicação impressa antes da prova. 

Perante a qualquer situação inesperada durante o evento que não tenha sido 

contemplada no presente regulamento, as decisões correspondente ao caso 

serão tomadas pela diretoria e organização da prova. 

 

Artigo 1º - Data e Local do Evento 

DATA: 17/07/2022 – Uberaba/MG 
(Peirópolis) - Restaurante Caçarola do Dino 

Rua Antônio José Luiz, 40. Peiropolis - CEP:38039-764 
 

OBS: O evento pode ser adiado com aviso prévio de até 48hr, assegurando os 
atletas inscritos automaticamente para nova data em respeito a Lei nº 14.046, 
de 24 de agosto de 2020. 
 
 
 
Artigo 2° - Da Programação do Evento 
 

 Retirada do KIT/Numeral do Atleta 
 

Data: 16/07/2022 (SÁBADO)  
Local: a definir 
Horário: 09:00 às 13:00 
 

 
 Competição Maratona Triângulo Mineiro de Mtb 2022 

 
Data: 17/07/2022 (DOMINGO) 
Local: UBERABA/MG (Peirópolis) – Restaurante Caçarola do Dino 
Rua Antônio José Luiz, 40. Peiropolis - CEP:38039-764 
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06:30 – Abertura da Secretaria para Retirada do KIT/Numeral do Atleta 
 
07:30 – Encerramento da Entrega de KIT/Numeral do Atleta 
 
08:00 – Abertura do Grid de Largada 
 
08:30 – Largada Categorias Elite Feminina, Júnior, Sub 23, Sub 30, Sub 35, 
Sub 40, Sub 45, Sub 50 e Sub 55. 
 
08:32 – Largada Categorias Dupla Masculina e Dupla Mista. 
 
08:34 – Largada Categorias Juvenil, Over 55, Turismo Feminino, Turismo 
Masculina, Peso Pesado, HandBike e PcD. 
 
12:00 – Largada Kids (sujeito à alteração) 
 
12:30 – Início da Premiação (sujeito à alteração) 
 
14:00 – Encerramento e Agradecimento Final (sujeito à alteração) 
 
 
 
Artigo 3° - Das Categorias da Copa Triângulo Mineiro de MTB 

Será considerada a idade em 31/12/2022 para determinar a categoria: 

1. Elite Masculina -18 a 70 anos (os 5 primeiros classificados geral do 

percurso completo, exceto inscritos na categoria Dupla Masculina) 

2. Elite Feminina - 16 a 70 anos 

3. Juvenil - 12 a 15 anos 

4. Júnior - 16 a 18 anos 

5. Sub 23 - 19 a 22 anos 

6. Sub 30 - 23 a 29 anos 

7. Sub 35 - 30 a 34 anos 
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8. Sub 40 - 35 a 39 anos 

9. Sub 45 - 40 a 44 anos 

10.  Sub 50 - 45 a 49 anos 

11.  Sub 55 - 50 a 54 anos 

12.  Over 55 - 55 a 80 anos 

13.  Turismo Masculina - 16 a 70 anos 

14.  Turismo Feminina - 16 a 70 anos 

15.  Dupla Masculina - 16 a 70 anos 

16.  Dupla Mista – 16 a 70 anos 

17.  Peso Pesado – acima de 95 Kg 

18.  HandBike e PcD (Pessoa com Deficiência) – 16 a 70 anos 

19.  Kids Feminina – até 15 anos 

20.  Kids Masculina – até 11 anos 

 

Artigo 4° - Dos Direitos e Deveres do Atleta 

 
I. Ao se inscrever nesta competição, o atleta declara ser responsável por 

seus atos, pertences e bem estar durante todo o evento. Declara ser 
responsável por si mesmo, bem como estar psicologicamente e 
fisicamente apto(a) a participar de toda a programação planejada. Declara 
participar por livre e espontanea vontade, portanto, isenta os 
organizadores, apoiadores, patrocinadores deste evento de toda e 
qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, 
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furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua participação nesta 
prova, não cabendo qualquer tipo de idenização. 

II. O atleta tem direito de usar propagandas de patrocinadores, exceto no Kit 
numérico. 

III. O atleta deverá apresentar documentação com foto para retirada do Kit. 

IV. O atleta inscrito na categoria Peso Pesado deve pesar na retirada do Kit. 
Caso não seja atingido o peso específico da categoria, o atleta será 
transferido para categoria de sua idade ou Turismo Masculina. 

V. O atleta inscrito na categoria HandBike e PcD deve apresentar na retirada 
do Kit documento que comprove sua deficiência.  

I. O atleta menor de idade deve apresentar autorização assinada pelo seu 
responsável na retirada do Kit. Mesmo na presença do responsável, a 
autorização deve ser assinada e entregue (Modelo de autorização 
disponível no site). 

VI. O atleta tem direito de entrar com recurso por escrito, acompanhado de 
uma taxa de R$ 100,00. Caso o julgamento seja favorável, a taxa será 
devolvida. Recursos serão aceitos durante a prova ou até 30 minutos 
após a divulgação do resultado oficial. (Se após a premiação houver 
alguma correção de resultado, a organização não será responsável por 
fazer entrega e troca de prêmios entre os atletas). 

VII.  O atleta não presente ao pódio perderá o direito à premiação. Somente 
o atleta ganhador poderá receber sua premiação. (Ganhadores das 
categorias de duplas só receberão à premiação se os dois componentes 
estiverem presentes no pódio). 

VIII.  Ao realizar sua inscrição, o atleta sede seus direitos de uso imagem para 
o evento. 

IX.  Caso o atleta perca sua placa numérica será automaticamente 
desclassificado. 

X. O Atleta deve devolver sua placa numérica após a chegada. 

 

Artigo 5° - Da Segurança do Atleta  
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I. Obrigatório o uso de capacete e sapato fechado durante toda a prova. 

II. É proibido o uso de fones de ouvido durante a competição. 

III. Em caso de acidente, permanecer no local do mesmo para atendimento.  

IV. No formato de trip trail, o circuito será aberto ao trânsito de veículos, 
cuidado e transite pela direita.  

V. Em caso de mata-burro reto, transitar pelo lado direto ou passar pelo 
colchete. 

VI. Todos os atletas inscritos corretamente estarão cobertos pelo seguro 
durante a competição (Traslado não tem cobertura). A organização não se 
responsabiliza por dados preenchidos incorretamente no ato da inscrição.                       
 

 
Artigo 6° - Formato da Competição, Apoio e Lacres 

I. A prova terá o formato de XCM (estradão), para todas as categorias, 
exceto Kids. 

II. As categorias Elite Feminina, Júnior, Sub 23, Sub 30, Sub 35, Sub 40, 
Sub 45, Sub 50, Sub 55 e Dupla Masculina percorrerão o percurso 
completo (distância não superior a 65 km e não inferior a 55 km).  

III. As categorias Juvenil, Over 55, Turismo Masculina, Turismo Feminino, 
Dupla Mista, Peso Pesado, HandBike e PcD percorrerão o percurso 
reduzido (distância entre 25 km e 35 km).   

IV. A categoria Kids percorrerá distância entre 1 km e 5 km. 

V.    Não é permitida a troca de bicicletas. Apoio técnico se fará na área de 
apoio definida pela organização.  

VI.   Água e alimentação serão de responsabilidade do atleta, podendo a 
organização oferecer pontos de hidratação ao longo do percurso (no 
Percurso Completo 3 pontos e no Percurso Reduzido 1 ponto). 

VII.   O atleta deverá se apresentar para vistoria técnica e lacre de sua 
bicicleta 30 minutos antes da largada. Após o término cronometrado da 
prova, o atleta deverá apresentar- se aos comissários de conferência no 
local da largada para validar sua chegada. A organização poderá 
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antecipar ou retardar a largada com aviso prévio de 30 minutos. 

VIII.   A largada de duplas devem ser com os componentes juntos, para 
verificação dos numerais. A chegada das duplas será válida somente 
com os componentes juntos e/ou com distância não superior a 10m (Na 
classificação será considerado o tempo do último componente da dupla 
ao passar a linha de chegada). 

IX.   A organização determinará um tempo limite de corte de prova válido para 
a cronometragem oficial de acordo com as condições climáticas e 
circuito.  

 
Artigo 7° - Das Inscrições e Kits das Inscrições 

 

 KIT BÁSICO KIT COMPLETO 

 

> 1 Squeeze 
> 1 Medalha Finisher 
> Seguro Atleta 
> Hidratação 
> Fruta 

> 1 Camisa Casual  
> 1 Sacochila 
> 1 Squeeze 
> 1 Medalha Finisher 
> Seguro Atleta 
> Hidratação 
> Fruta 

LOTE 
PROMOCIONAL  
(11/04 - 30/04) 

$ 100,00 (Individual) 
$ 200,00 (Duplas) 

$ 135,00 (Individual) 
$ 270,00 (Duplas) 

LOTE 1  
(01/05 - 11/06) 

$ 120,00 (Individual) 
$ 240,00 (Duplas) 

$ 155,00 (Individual) 
$ 310,00 (Duplas) 

LOTE 2  
(12/06 - 14/07) 

$ 155,00 (Individual) 
$ 310,00 (Duplas) 

X 
Kit Completo somente até 11/06/22 

Categorias Kids 
(Lote Único) 

$ 50,00 (Individual) X 
Não terá Kit Completo p/ Categorias Kids 

Pagamento em até 12x no cartão de crédito (Consultar item VII do Artigo 7º) 

 

II. Inscrições serão feitas pelo site: www.sportbro.com.br  

III. Não será feito inscrição após o fechamento do Lote 2. Automaticamente 
não será feito inscrição no dia do evento (exceto categoria Kids, que 
também será realizada no dia do evento). 

http://www.sportbro.com.br/
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IV. Inscrições com Kit Completo serão feitas somente até dia 11/06/2022. 
(Não terá opção de Kit Completo p/ Categorias Kids). 

V. Em nenhuma hipótese haverá troca de tamanho da Camisa Casual do 
Kit Completo. As camisas serão distribuídas conforme o preenchimento 
feito no ato da inscrição. 

VI.     As categorias: Juvenil, Júnior, Sub 23, Sub 30, Sub 35, Sub 40, Sub 
45, Sub 50, Sub 55, Over 55 e Peso Pesado são apenas masculinas; 

VII. Medalha Finisher só será entregue para atletas inscritos presentes na 
competição e que completarem a prova. 

VIII. Forma de pagamento pelo site: cartão de crédito à vista, cartão de crédito 
até 12 x (acréscimo de taxa conforme parcelamento escolhido) ou boleto 
(acréscimo de 1,00 no boleto). 

IX. Somente a inserção de dados no sistema não garantem a vaga para o 
evento. A inscrição só será validada após a efetuação do pagamento. 

X. Último prazo para pagamento de inscrição será 09/07/2022 para boleto 
e 14/07/2022 para cartão de crédito. 

XI. Transferência de inscrição de atleta para atleta poderá ser feita até o dia 
14/07/2022 às 21h. 

XII. Alteração de categoria poderá ser feita até o dia 14/07/2022 às 21h. 

XIII.   Só será feito a devolução da taxa de inscrição caso a organização tenha 
um atleta para a substituição (Prazo limite: 14/07/2022 às 21h), caso o 
atleta apresente atestado médico (até 48h após o evento) ou para 
desistências comunicadas dentro do prazo de 7 dias após a compra 
online (conforme Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 
8078/90). 

XIV.   Não será feito transferência de inscrição para outras etapas, somente se 
o evento for adiado. 

XV.   O atleta que teve sua inscrição efetivada e não compareceu na 
competição, tem o prazo de 3 dias após o evento para solicitar seu Kit 
selecionado no ato da inscrição (Valor de envio/frete será de 
responsabilidade do atleta). Seguro Atleta, Hidratação e Fruta serão 
disponibilizados apenas no dia do evento e para os atletas inscritos 
presentes na competição. 
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XVI.   O atleta inscrito na Categoria Peso Pesado deve pesar na retirada do 
Kit. Caso não seja atingido o peso específico da categoria, o atleta será 
transferido para categoria de sua idade ou Turismo Masculina. 

XVII.   O atleta inscrito na Categoria HandBike e PcD deve apresentar na 
retirada do Kit documento que comprove sua deficiência.  

XVIII.   O atleta menor de idade deve apresentar autorização assinada pelo seu 
responsável na retirada do Kit. Mesmo na presença do responsável, a 
autorização deve ser assinada e entregue (Modelo de autorização 
disponível no site). 

XIX.   Na retirada do Kit, o atleta poderá doar 1L de leite, que será entregue 
para instituição carente.  

 

 

Artigo 8° - Das Premiações 

 

PREMIAÇÃO 

  1º 2º 3º 4º 5º 6º ao 10º 

Geral Masc. 
$ 600,00 

+ 
Troféu  

$ 500,00 
+ 

Troféu  

$ 400,00 
+ 

Troféu  

$ 300,00 
+ 

Troféu  

$ 250,00 
+ 

Troféu  
Não Terá 

Elite Fem. 
$ 600,00 

+ 
Troféu  

$ 500,00 
+ 

Troféu  

$ 400,00 
+ 

Troféu  

$ 300,00 
+ 

Troféu  

$ 250,00 
+ 

Troféu  
Medalhão 

Juvenil 
Brinde  

+  
Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 
Troféu  Troféu Medalhão 

Júnior 
$ 200,00 

+ 
Troféu  

$ 150,00 
+ 

Troféu  

$ 120,00 
+ 

Troféu  
Troféu  Troféu Medalhão 

Sub 23 
$ 200,00 

+ 
Troféu  

$ 150,00 
+ 

Troféu  

$ 120,00 
+ 

Troféu  
Troféu  Troféu Medalhão 

Sub 30 
$ 200,00 

+ 
Troféu  

$ 150,00 
+ 

Troféu  

$ 120,00 
+ 

Troféu  
Troféu  Troféu Medalhão 



                                                                                          
 

 
REGULAMENTO MARATONA TRIÂNGULO MINEIRO DE MTB 2022 – REV.01 

 
      Página 9 

 

Sub 35 
$ 200,00 

+ 
Troféu  

$ 150,00 
+ 

Troféu  

$ 120,00 
+ 

Troféu  
Troféu  Troféu Medalhão 

Sub 40 
$ 200,00 

+ 
Troféu  

$ 150,00 
+ 

Troféu  

$ 120,00 
+ 

Troféu  
Troféu  Troféu Medalhão 

Sub 45 
$ 200,00 

+ 
Troféu  

$ 150,00 
+ 

Troféu  

$ 120,00 
+ 

Troféu  
Troféu  Troféu Medalhão 

Sub 50 
$ 200,00 

+ 
Troféu  

$ 150,00 
+ 

Troféu  

$ 120,00 
+ 

Troféu  
Troféu  Troféu Medalhão 

Sub 55 
$ 200,00 

+ 
Troféu  

$ 150,00 
+ 

Troféu  

$ 120,00 
+ 

Troféu  
Troféu  Troféu Medalhão 

Over 55 
Brinde  

+  
Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 
Troféu  Troféu Medalhão 

Turismo 
Fem. 

Brinde  
+  

Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 
Troféu  Troféu Medalhão 

Turismo 
Masc. 

Brinde  
+  

Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 
Troféu  Troféu Medalhão 

Dupla Masc. 
$ 200,00 

+ 
Troféu  

$ 150,00 
+ 

Troféu  

$ 120,00 
+ 

Troféu  
Troféu  Troféu Medalhão 

Dupla Mista 
Brinde  

+  
Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 
Troféu  Troféu Medalhão 

Peso Pesado 
Brinde  

+  
Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 
Troféu  Troféu Medalhão 

HandBike e 
PcD 

Brinde  
+  

Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 

Brinde  
+  

Troféu 
Troféu  Troféu Medalhão 

Kids Medalha Finisher 
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I. Total de R$ 8.330,00 de premiação em dinheiro somando todas as 
categorias; 

II. Os cinco primeiros atletas geral sairão de sua categoria e entrarão para 
classificação Geral Masculina (Somente atletas inscritos nas categorias 
Júnior, Sub 23, Sub 30, Sub 35, Sub 40, Sub 45, Sub 50 e Sub 55). 

III. Além da premiação em dinheiro, troféus aos cinco primeiros colocados por 
categoria e medalhões personalizados do 6° ao 10° colocado (exceto 
categoria Geral Masculina que não terá premiação do 6º ao 10º). 

IV. Medalha Finisher só será entregue para atletas inscritos presentes na 
competição e que completarem a prova. 

V. O atleta não presente ao pódio perderá o direito à premiação. Somente o 
atleta ganhador poderá receber sua premiação. (Ganhadores das 
categorias de duplas só receberão à premiação se os dois componentes 
estiverem presentes no pódio). 

VI. O atleta deverá subir ao pódio com roupas e calçados apropriados. 
 

 

Artigo 9° - Das Generalidades 

MARATONA TRIÂNGULO MINEIRO DE MTB é um evento que tem o objetivo 
de fomentar o esporte na região de Minas Gerais. 

 
Artigo 10° - Das Atrações no Local do Evento 

Atrações no local do evento: Maratona Triângulo Mineiro de Mtb, Espaço Kids, 
Almoço, Açaí, Bebidas, Locutor, Divugação de Patrocinadores, Stand 
Patrocinadores, Exposição de Bicicletas, peças e outros. 
Local: PEIRÓPOLIS | UBERABA/MG – (Restaurante Caçarola do Dino) 
 

I. Tendas de Patrocinadores, apoiadores e equipes serão montadas  
conforme autorização da organização. 
 

II. Não é permitido a comercialização ou demonstração de qualquer produto 
dentro das tendas de equipes. 

 
III. A instalção de infláveis, faixas, placas, flyers e qualquer outra forma de 

divulgação de produto ou marca deve ser conforme autorização da 
organização. 
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Artigo 11° - Dos Hotéis e Pousadas Parceiras 

Pousada Dona Ilza Peirópolis: (34) 98857-2224 | Cintia 

Pousada Lago dos Dinossauros Peirópolis: (34) 99111-9681 | Alexandre 

Hotel Dan Inn Uberaba/MG: (34) 3331-6300 

OBS: Ao fazer reserva, informar que será para o Evento Maratona Triângulo 

Mineiro de Mtb do dia 17/07/2022. 
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ANEXO I – PROTOCOLOS COVID-19 

I. Todos participantes do evento deverão seguir as orientações quanto aos 
protocolos contra a Covid-19. 

II. Na portaria principal do evento, ocorrerá a medição da temperatura de cada 
participante (limite máximo permitido da temperatura corporal para entrada: 
37,5ºC).  

III. Todos participantes deve levar sua própria máscara (o evento não fará 
distribuição de máscara). O Uso de máscara é obrigatório durante todo o evento, 
com exceção dos atletas que retirará a máscara com 30 segundos que antecede 
a largada e  no decorrer do percurso (máscaras que cubram o nariz e boca).  

IV. Álcool em Gel 70% e/ou outros itens de higienização serão disponibilizados pela 
organização.  

V. A organização podendo oferecer Kit’s de frutas e águas, higienizará 
antecipadamente para a entrega. 

VI. O Atleta inscrito corretamente na prova, declara estar ciente sobre a existência, 
extensão e perigos da pandemia da COVID-19, bem como dos riscos de 
contaminação e a possibilidade de adquirir o vírus por contato social. 

 


