OBJETIVO DO EVENTO

Promover o esporte de ciclismo na cidade de São Gotardo e região, buscando a
participação de crianças a ciclistas profissionais, de qualquer faixa etária,
promovendo o bem-estar e integração social.
Introduzir a cidade no calendário regional de esporte de ciclismo, proporcionando
aos participantes os diversos benefícios trazidos pelo esporte e promovendo o
turismo, desenvolvimento comercial e social.

DESCRIÇÃO DO EVENTO

O evento será realizado no dia 03 de julho de 2022, denominado de “Maratona
Sicoob Credisg de MTB” e está sendo organizado por 6 pessoas que pertencem
ao grupo de ciclismo MTB do Cerrado, cujo nomes e contatos estão no final deste
regulamento.
A área de concentração será no Aloha Beach Sports, situado à margem da Rodovia
MG-235, no município de São Gotardo/MG, sendo que o trajeto terá início nesse
local às 09h00min e chegada no mesmo, percorrendo total de 70 Km para o
percurso completo, e de 35 Km para o percurso reduzido.
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Os participantes serão inscritos nas seguintes categorias:
•

PERCURSO COMPLETO:
01) Feminino – 16 a 49 anos
02) Sub 23 – 16 a 22 anos
03) Sub 30 – 23 a 29 anos
04) Sub 35 – 30 a 34 anos
05) Sub 40 – 35 a 39 anos
06) Sub 45 – 40 a 44 anos
07) Sub 50 – 45 a 49 anos

•

PERCURSO REDUZIDO:
01) Juvenil – até 15 anos
02) Estreante Feminino
03) Estreante Masculino
04) Turismo Feminino
05) Turismo Masculino
06) Dupla Mista
07) Over 55 – 55 a 80 anos
08) Sub 55 – 50 a 54 anos
09) Nelore (acima de 95kg)
10) PCD

No dia do evento, o cronograma será o seguinte:
07h00min – Entrega de kits
09h00min – Largada categorias percurso completo
09h05min – Largada categorias percurso reduzido
13h30min – Início da premiação
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As inscrições serão realizadas por lotes, sendo que serão divulgados em
mídia digital.
O valor da inscrição somente será devolvido por motivo médico,
comprovado pela apresentação do atestado médico válido até 48 horas antes do
evento;
O atleta deverá portar o kit numérico durante todo o percurso, A perda do
kit terá uma taxa de R$15,00 para reposição;
Atletas menores de 18 anos devem apresentar para retirada de kit no dia
do evento o termo em anexo a este regulamento devidamente preenchido e
assinado pelo responsável juntamente com uma cópia do RG.
As inscrições deverão ser
https://www.sportbro.com.br.

realizadas

exclusivamente

no

site:

DA SEGURANÇA DO ATLETA:
-

Obrigatório uso de capacete e luva durante a prova.

DIREITOS E DEVERES DO ATLETA;
Ao realizar sua inscrição, o atleta inscrito cede seus direitos de imagem
para a Maratona Sicoob Credisg de MTB.
Na retirada do kit deve ser feito a leitura e assinatura do TERMO DE
RESPONSABILIDADE.

OUTROS:
A prova será no formado Trip Trail com uma volta de 70Km no percurso
completo e 35Km no percurso reduzido;
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Água e alimentação serão por conta do atleta, podendo a organização
oferecer ponto de água ao longo do circuito;
Após o término cronometrado da prova o atleta deverá passar no local da
largada para validar sua chegada.
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.
Haverá apoio de ambulância e motos ao longo do circuito para ajudar e/ou
dar a primeira assistência para qualquer eventualidade.
Percurso será demarcado previamente com fitas e placas indicando o
trajeto, bem como locais mais perigosos para maior atenção dos ciclistas.
-

Estações de hidratação estão previstas para apoio ao ciclista.

PREMIAÇÃO:
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO:
- Geral masculino e feminino do percurso completo: 1º ao 5º colocados
- Demais categorias do percurso completo: 1º ao 3º colocados
TROFÉU: do 1º ao 5º colocados de todas as categorias percurso completo e
reduzido (exceto categoria turismo)
PÓDIO: 1º ao 10º de todas as categorias, percurso completo e reduzido (exceto
categoria turismo)
MEDALHA: todos os participantes de todas as categorias que concluírem o
percurso.
OBS: Para a categoria turismo não haverá pódio e troféu.
OBS 2: Bikes elétrica e gravel podem participar em qualquer categoria, porém
não terá direito a premiações e pódio.
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CONTATO
Segue contato para maiores esclarecimentos:

Otávio - (34) 99939-9043
Gilson - (34) 99714-0562
João Paulo - (34) 99708-0275
Gabriel - (34) 99982-7013
Juninho - (34) 99951-4474
Ronaldo - (34) 98829-3796
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TERMO DE RESPONSABILIADE E AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE 18
ANOS

Eu, _________________________________________________________, portador (a) do
RG nº __________________ e do CPF nº _____________________________,
DECLARO para os devidos fins de direito que, na qualidade de (pai, mãe, tutor legal)
____________, autorizo o menor, _________________________________________,
nascido em ___/___/___, portador (a) do RG nº ___________________, a participar do
evento de ciclismo "MARATONA SICOOB CREDISG DE MTB", na data de 03/07/2022,
aceitando o Regulamento Oficial, assumindo integralmente a responsabilidade pela sua
presença e pelos riscos inerentes à participação.
Concordo e conheço;

Local e Data ________________________, ____ de ________________ de 2022.

_____________________________________________
Assinatura do(a) Responsável

OBS.: A autorização deverá estar acompanhada de uma cópia (simples) do documento de identidade do
responsável e entregue a organiz
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