
1° Desafio Urutau de MTB-UBERABA MG 
 
 
 

06/03/2022– Domingo 

Programação do Evento 

UBERABA – MG (Comunidade de Santa Rosa-LMG 798-KM12) 
 

 
- A prova Será disputada no sistema XCM. As categorias largarão juntas conforme 

programação de cada etapa. 
 

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

identificação, sendo a placa para a sua bicicleta. O Chip de Cronometragem estará fixado no 

verso de cada placa. 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: O roteiro de prova passará por todo o tipo de via, como estradas de terra, 

trilhas naturais, propriedades particulares e estrada pavimentada, exigindo total atenção dos 

atletas prevalecendo às leis de trânsito quando em vias públicas. A organização da prova 

poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por questões de segurança ou de força 

maior. Teremos dois níveis de percurso: um percurso completo mais técnico e longo para os 

atletas inscritos na Categoria Junior, sub 23,sub 30,sub 40,sub 50 e feminino um percurso 

reduzido sem muita exigência técnica, porém com exigência física para os atletas das 

Categorias Over 50,turismo masculino turismo feminino e Nelore. 
 

-1° Desafio Urutau de MTB Será considerada a idade em 31/12/2022 para determinar a 

categoria: 

 
 

Feminino Pro- Acima 15 anos 

Junior - 15 a 19 anos - 

Sub 23 - 20 a 24 anos - 

Sub 30 - 25 a 29 anos- 

Sub 35 - 30 a 34 anos - 

Sub 40 - 35 a 39 anos - 

Sub 45 - 40 a 44 anos 

Sub 50 - 45 a 49 anos 

Over 50-50 acima 

Turismo Masculino: Idade Livre 

Turismo Feminino :Idade Livre 



Nelore: Idade Livre, acima de 100kg. 
 

 
- 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. No formato de XCM, o circuito será aberto ao trânsito de veículos, cuidado e 

transitar pela direita. Em caso de mata- burro reto, transitar pelo lado direto ou passar pelo 

colchete. 
 

-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 - Horários, formato de competição, 

apoio e Lacres I – A prova terá o formato de XCM (estradão), onde todas as categorias 

percorrerão a mesma distância 55km,exceto categoria Turismo masculino e feminino, e 

Nelore– percurso reduzido entre 34km;– Não é permitida a troca de bicicletas e apoio técnico 

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

atleta podendo a organização oferecer pontos de água ao longo do percurso. III - No Percurso 

Completo o atleta contará com 1 ponto de água e no Percurso Reduzido contará com 1 pontos 

de água. – O atleta deverá se apresentar para vistoria técnica e lacre de sua bicicleta antes de 

30 minutos 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 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. Caso o atleta do percurso completo não faça o percurso em até 

3h, o mesmo será desclassificado. 

-Lote Inscrições no site:www.sportbro.com.br 

 
-Retirada de Kits DIA :29/01/2022 a partir das 09:00 da manhã na bicicletaria Rota Bike. 

Avenida Nossa Senhora do desterro,73-Manhattan-Uberaba-MG 
 

*NA CATEGORIA NELORE SERA MEDIDA NO DIA DA PROVA O I.M.C ,ACIMA DE 100KG COM 

I.M.C ACIMA DE 30. 
 
 
 

-Todos os atletas que completarem o percurso terão direito a uma medalha de participação. 

Para realizar a inscrição o atleta deverá acessar o site www.sportbro.com.br. A Maratona terá 

valor inicial (primeiro lote) de R$ 70,00reais + taxa do site com prazo de inscrição até 

31/12/2021, onde a partir de 01/02/2022 iniciará o segundo lote no valor de R$ 80,00 + taxa 

do site. Dia 04, 05 e 06 valor de R$100,00 
 

Atenção: Para confirmação das inscrições, será cobrado 1kg de alimento não perecível, onde 

será doado a uma entidade carente que necessita do nosso apoio, ou quem esquecer o 

alimento, será vendido no dia da prova na mercearia ao lado. 

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


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 biker acidentado. Caso a Equipe Médica e Staff do Desafio das Malhas constatem que 

um competidor utilizou medicamentos classificados pela Confederação Brasileira de Ciclismo 

como doping ou qualquer droga/medicamento que coloque em risco a sua saúde, ele 

automaticamente será banido de qualquer competição organizada pelo Desafio das Malhas. 
 

Chegada:A chegada oficial será na entrada no pórtico divulgado pela organização horas antes 

da largada. 
 

Termo de responsabilidade: Todos os participantes ao se 

inscreverem no Desafio das Malhas estarão 

automaticamente concordando com todas as regras 

acima. 

 
Premiação dos Atletas 

 
) Serão Premiados com Troféus os 1º,2º,3º,4º e 5º Lugar de todas as categorias 

 

2) Premiação com Valores em Dinheiro para os Primeiros colocados de todas as categorias e 1º Lugar, 2º lugar 
e 3º Lugar Geral terá uma premiação sensacional. 

 
3) Todos os 350 primeiros que completarem os percurso das devidas categorias receberam medalha de finish. 

 

 

08:05 – Abertura do Grid de Largada. 

09:00 – Largada de todas categorias 

13:00 – Início da Premiação. 

14:30 – Encerramento e Agradecimento Final. 



 


