DESAFIO BROU BRUTO DE Mountain Bike
UltraCanastra 2019
Regulamento
Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da UCI (União
Ciclística Internacional), CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e da FMC
(Federação Mineira de Ciclismo) e o que dispuser este regulamento particular. Para
mais detalhes, veja o regulamento nas entidades.

DATA DA PROVA: 01 a 04 de maio de 2019
LOCAL: Pousada Vale dos Canteiros – São João Batista do Glória - MG

1- CRONOGRAMA
•

Dia 01 de maio - (Quarta-Feira)
09h às 13h – Entrega de Kits
14h – Largada do Prólogo – 2 duplas por vez, depois 4 solos por vez.
18h – Cerimônia de Premiação
19h às 21h – Jantar dos atletas

•

Dia 02 de maio - (Quinta-feira)
06h às 07h30 – Café da Manhã dos Atletas
08h – Largada para todos os atletas
12h às 14h – Almoço dos Atletas
18h – Cerimônia de Premiação
19h às 21h – Jantar dos atletas

• Dia 03 de maio - (Sexta-feira)
06h às 07h30 – Café da Manhã dos Atletas
08h – Largada para todos os atletas
12h às 14h – Almoço dos Atletas
18h – Cerimônia de Premiação
19h às 21h – Jantar dos atletas

• Dia 03 de maio - (Sexta-feira)
06h às 07h30 – Café da Manhã dos Atletas
08h – Largada para todos os atletas

12h às 14h – Almoço dos Atletas
18h – Cerimônia de Premiação
19h às 21h – Jantar dos atletas

• Dia 04 de maio - (Sábado)
06h às 07h30 – Café da Manhã dos Atletas
08h – Largada para todos os atletas
12h às 14h – Almoço dos Atletas
18h – Cerimônia de Premiação
19h às 23h – Festa de Encerramento

2. CATEGORIAS

CATEGORIAS MASCULINAS
Dupla Masculina OPEN
Dupla Masculina MASTER

FAIXA ETÁRIA
Soma idade até 80 anos
Soma idade acima de 81 anos (Cada atleta deverá ter no mínimo 40
anos (Nascidos em 1979 e anos anteriores)

Dupla Mista
Dupla Feminina
Solo Masculino
Solo Masculino Master

Idade Livre
Idade Livre
Até 40 anos (Nascidos até 1979)
Acima de 40 anos (Nascidos em 1978 e anos anteriores)

Obs.: A idade do atleta deverá ser baseada em 31 de dezembro do ano
corrente.

* ATENÇÃO: As inscrições são pessoais e intransferíveis. Sem exceções.
Política de Reembolso:
Devolução de 30% do valor pago até 10 de abril. Após este prazo não será possível
pedir reembolso.
3. INSCRIÇÕES Site www.sympla.com.br. A ficha de inscrição será unicamente
digital. A Organização se reserva o direito de a qualquer momento rejeitar a inscrição
de um atleta. Será considerada a data de 31 de dezembro de 2019 para a definição
de idade na escolha da categoria. Inscrições em categoria errada implica na
desclassificação do atleta.

3- VALOR DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições serão feitas unicamente online no site Sympla (www.sympla.com.br).
As formas de pagamento são boleto bancário, cartão de débito (alguns bancos) e
crédito (podem ser divididas em até 10X).
NÃO ENVIAREMOS KITS PELOS CORREIOS.
AÇÃO SOCIAL: Para a retirada dos kits será necessário DOAR 1 cesta básica por atleta.

Valor por atleta: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
NÃO FAREMOS INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA.
ALTERAÇÕES DE INSCRIÇÕES – Somente até 15/04.
Cada atleta terá direito a fazer uma alteração “self service” no sistema da Sympla
gratuitamente. Para 2ª alteração será cobrado um valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais).

4. PERCURSOS
Os Percursos com altimetria e GPX serão liberados dia 20 de abril de 2019.
Para uma ideia geral:
- Prólogo: Aproximadamente 25km com percurso misto de trilhas e estradas de terra.
- 1ª Etapa: Etapa “Esquenta os Motores” -Aproximadamente 65km com 1800m de
ganho de elevação.
- 2ª Etapa: Etapa Rainha - Aproximadamente 90km com 2000m de ganho de
elevação.
-3ª Etapa: “Etapa Diversão” – Aproximadamente 45km com 1500m de ganho de
elevação.
5. PREMIAÇÃO
Diariamente serão premiados os campeões de cada categoria.
O líder geral de cada categoria usará obrigatoriamente no dia seguinte a camisa de
líder.

6- SEGURO ATLETAS
A Organização da Prova possui um seguro individual para cada atleta. A cobertura
individual é: Morte Acidental e Invalidez por Acidente no valor de R$ 30.000,00 e
Despesas Médico Hospitalares no valor de R$ 5.000,00. Para acionar e receber o

seguro o atleta deve seguir os passos exigidos pela seguradora caso contrário não
receberá o valor previsto da cobertura.

6.1- É responsabilidade de cada atleta participante:
• Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de
acidente). As equipes médicas que apóiam o evento prestarão somente os primeiros
socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. Todas
despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.
7. INFORMAÇÕES GERAIS
Os equipamentos (capacete, sapatilhas, camisas, bermudas, bicicleta, etc.)
utilizados pelo corredor não podem ser deturpados do seu uso enquanto
equipamento vestuário ou de segurança, por acréscimo de sistemas mecânicos ou
eletrônicos que não tenham sido aprovados. O atleta não está autorizado a alterar,
de forma alguma, o equipamento fornecido pelo fabricante utilizado na competição.
No caso de uso em competições, o atleta será automaticamente desclassificado.
Não haverá direito de apelar contra a decisão do Comissário.
Ao competir, todos os corredores têm que usar uma camisa com mangas e uma
bermuda. Entende-se por bermuda uma calça curta que termina acima dos joelhos.
As camisas sem mangas são proibidas.
Não será permitido o uso de camisas de futebol ou qualquer outro esporte que não
seja a camisa de ciclismo.
a) É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for
consumir durante a competição. A título de apoio suplementar, a Organização
poderá fornecer água potável para cada atleta inscrito, em postos de controle ao
longo do percurso. O atleta poderá carregar peças e ferramentas desde que não
cause perigo para ele e os outros competidores.
b) Percurso: o competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela
organização, sob pena de desclassificação para quem burlar o percurso. O percurso
será balizado com placas de sinalização, fita zebrada, bandeirolas e marcas de cal
no chão. O uso de atalhos é completamente proibido e levará à desclassificação.
c) Serão desclassificados os atletas que fornecerem falsas informações, praticarem
manobras desleais com outros atletas, tiver conduta antidesportiva mesmo não
sendo no momento da prova, atalharem por caminhos não permitidos ou pegar

carona, trocar de bicicleta ou atleta não possuir pelo menos um dos números de
identificação durante a prova, estar acompanhado por terceiros no percurso
(inclusive animais de estimação), dar ou receber manutenção fora dos pontos oficiais
de apoio, largar fora da área de sua categoria, desrespeitar membros da
organização, tumultuar o trabalho
da Organização (desde a inscrição até a premiação), não apresentar todos os
comprovantes de passagem nos PCs de roteiro e outros previstos no regulamento
da UCI, CBC ou FMC.
d) É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de
apoio no percurso da prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado.
e) Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada
categoria, os mesmos serão anunciados e afixados para avaliação dos atletas
interessados.
f) Recursos serão aceitos até 15 minutos após a divulgação do resultado oficial.
Passado este prazo, o mesmo será homologado pela Organização e divulgado como
oficial. Somente serão aceitos recursos por escrito e acompanhados de um depósito
de R$ 100,00. Caso seja julgado procedente, o depósito será devolvido. Não serão
aceitos recursos coletivos.
g) Tempo Limite: o tempo limite para completar a prova será de sete (7) horas
contadas a partir da largada dos atletas que farão o percurso COMPLETO. O atleta
que não completar a prova no tempo determinado será desclassificado.
h) Desistências: em hipótese alguma o dinheiro da inscrição será devolvido caso o
atleta desista da prova, a qualquer tempo. Não são permitidas transferências de
inscrição para outro atleta.
i) Numeração: o atleta receberá um numeral, sendo o mesmo pessoal e
intransferível. O numeral rígido deverá ser fixado no guidão da bike. Em nenhuma
hipótese o tamanho das placas de numerais poderá ser alterado ou cortado, sob
pena de punição podendo chegar até a desclassificação do atleta.
j) A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, FMC, os promotores e
patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos
e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes
causados
por
acidentes
durante
o
treinamento
ou
competição.

l) Decisões Soberanas: as dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas
pela comissão organizadora juntamente com o comissário da FMC de forma
soberana,
não
cabendo
recursos
a
essas
decisões.
m) A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem
alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova.
Caso contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de
uso
em
qualquer
data,
sem
qualquer
compensação
financeira.
n) É responsabilidade de cada participante:
– ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de
acidente). As equipes médicas que apóiam o evento prestarão somente os primeiros
socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir
daí termina a responsabilidade da Organização. Todas as despesas hospitalares
correrão por conta do acidentado.
– zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza. Ao se
inscrever nesta competição cada participante declara ter entendido e aceitado todas
as normas e isenta o Organizador, Promotor, Patrocinadores e Apoiadores deste
evento de toda e qualquer responsabilidade quanto a furtos ou roubos, acidentes, ou
seja, sobre quaisquer conseqüências de sua participação neste evento. Declara
ainda que não esteja impedido de participar deste ou qualquer outro esporte por
motivos médicos.
Equipe Brou Aventuras

