DESAFIO BROU de Mountain Bike
MARIANA – MG - 2022
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, verificar o regulamento nas entidades supracitadas.
DATA DA PROVA: 07 de agosto de 2022
LOCAL: Mariana - MG
CONCENTRAÇÃO: A definir
LARGADA: A definir
PROTOCOLOS SANITÁRIOS COVID-19

Iremos seguir os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde de Mariana, de
acordo com o momento vivido pelo município. Estes protocolos serão divulgados no
dia 01 de agosto.
A - Usar máscara de proteção individual, exceto:
- Se atleta, estiver dentro do percurso.
- Se visitante, enquanto estiver SENTADO na área de alimentação.
Fora esses 2 momentos, TODOS deverão usar a máscara colocada corretamente,
cobrindo nariz e boca completamente.
B- Manter distanciamento social sempre que possível.
C- Higienizar sempre as mãos com álcool em gel.
D- Abster-se de participar do evento caso esteja com sintomas de gripe ou tenha
tido contato com pessoas com sintoma ou que tenham sido diagnosticadas
positivamente para COVID-19 nos últimos 14 dias.
1- CRONOGRAMA




Dia 03 de agosto – Quarta feira
Entrega de kits na Loja da Brutalidade – 10h às 18h



Dia 05 de agosto – (Sexta-Feira)

16h às 20h - Entrega de Kits na Arena do Evento
Categoria PESO PESADO somente o atleta poderá retirar seu próprio kit para PESAGEM.
Se pesar menos de 95k, sem agasalhos ou roupas extras visíveis, o atleta será
imediatamente remanejado para categoria por idade do percurso reduzido.



Dia 06 de agosto – (Sábado)

14h às 18h - Entrega de Kits na Arena do Evento


Dia 07 de agosto – (domingo)

06h00 às 08h – Entrega de Kits na Arena do Evento
09h – Largada Percurso Completo
09h30 – Largada Percurso Reduzido
15h – Premiação
17h – Encerramento Oficial do Evento

2. CATEGORIAS
Distâncias oficiais serão
www.brouaventuras.com.br

divulgadas

em

20

de

julho

em

Categorias para o Percurso Completo – Aproximadamente 55km
Considerar idade em 31/12/2022
ELITE MASCULINO: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 1998 E ANOS ANTERIORES)
JUNIOR MASCULINO: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2005 A 2004)
SUB 23 MASCULINO: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2003 A 2000)
SUB-30 MASCULINO: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1999 A 1993)
MASTER A1 MASCULINO (30 A 34 ANOS - NASC. EM 1992 A 1988)
MASTER A2 MASCULINO (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1987 A 1983)
MASTER B1 MASCULINO (40 A 44 ANOS - NASC. EM 1982 A 1978)
MASTER B2 MASCULINO (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1977 A 1973)
MASTER C1 MASCULINO (50 A 54 ANOS - NASC. EM 1972 A 1968)
MASTER C2 MASCULINO (55 A 59 ANOS - NASC. EM 1967 A 1963)
MASTER D MASCULINO (60 ANOS E MAIS – NASC. EM 1962 E ANOS ANTERIORES)

nosso

site:

GRAVEL MASCULINO (IDADE LIVRE)
GRAVEL FEMININO (IDADE LIVRE)
DUPLAS MASCULINAS (IDADE LIVRE)
DUPLAS MISTAS (Um integrante de cada sexo – IDADE LIVRE)
ELITE FEMININO: 23 ANOS ACIMA (NASC. EM 1999 E ANOS ANTERIORES)
JUNIOR FEMININO: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2005 A 2004)
SUB 23 FEMININO: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2003 A 2000)
SUB-30 MASCULINO: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1999 A 1993)
MASTER A FEMININO (30 A 39 ANOS - NASC. EM 1992 A 1983)
MASTER B FEMININO (40 A 49 ANOS - NASC. EM 1982 A 1973)
MASTER C FEMININO (50 ANOS ACIMA - NASC. EM 1972 E ANOS ANTERIORES)

Categorias para o Percurso Reduzido – Aproximadamente 30km
Considerar idade em 31/12/2022
INFANTO-JUVENIL FEMININO: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2010 A 2008)
JUVENIL FEMININO: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2007 A 2006)
TURISMO A FEMININO - (17 a 29 anos - NASC. em 2005 a 1993)
TURISMO B FEMININO - (30 A 39 ANOS - NASC. EM 1992 A 1983)
TURISMO C FEMININO - 40 anos e acima (Nasc. em 1982 e anos anteriores)
PCDM FEMININO – Idade Livre – Pessoas com deficiência MOTORA (enviar e-mail com laudo médico)
DUPLA FEMININA – IDADE LIVRE
PESO BRUTO MASCULINO - Mínimo 95kg
INFANTO-JUVENIL MASCULINO: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2010 A 2008)
JUVENIL MASCULINO: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2007 A 2006)
EXPERT MASCULINO - 17 a 29 anos - NASC. em 2005 a 1993
MASTER SUB-40 MASCULINO - (30 A 39 ANOS - NASC. EM 1992 A 1983)
MASTER SUB-50 MASCULINO (40 A 49 ANOS - NASC. EM 1982 A 1973)
MASTER OVER 51 MASCULINO (51ANOS ACIMA - NASC. EM 1972 E ANOS ANTERIORES)
PCDM MASCULINO – Idade Livre – Pessoas com deficiência MOTORA (enviar e-mail com laudo médico)

OBS: Todos os participantes menores de idade deverão apresentar no momento da retirada de kit, IMPRESSA, a autorização de participação de
menores no Desafio Brou. O link da autorização é:
https://brouaventuras.com.br/wp-content/uploads/2021/09/AUTORIZACAO-E-DECLARACAO-PARA-PARTICIPACAO-DE-MENOR-DesafioBrou.pdf

OBSERVAÇÕES:
1 - Os atletas das categorias ELITE e JUNIOR MASCULINO e FEMININO deverão
ser obrigatoriamente filiados a FMC ou a outra Federação Nacional reconhecida pela
CBC.
2 - A idade do atleta deverá ser baseada em 31 de dezembro do ano corrente.
- As inscrições da categoria PCDM (Pessoas com Deficiência Motora) são gratuitas
para o kit básico sem camisa. Os atletas inscritos devem enviar por email

contato@brouaventuras.com.br o laudo médico atestando deficiência motora / de
locomoção. Respeitando o limite de atletas inscritos na prova, que são 1500 atletas.
- Pessoas com outras deficiências (relacionados a surdez ou visão) terão os
benefícios respeitando a legislação.
- Inscrições com o Kit Premium com camisa: não serão feitas trocas de tamanho de
camisa.
3- Atletas que se inscreverem em categoria incorreta, serão automaticamente
transferidos para a categoria correta por faixa etária, no mesmo percurso em que foi
inscrito. Estas alterações poderão ser feitas pela organização em qualquer
momento.

Política de Reembolso:
- A Brou Aventuras não possui sistema próprio de inscrição. Ao se inscrever nos
nossos eventos, o atleta concorda com todos os termos do Ticket Agora sobre taxas,
prazos e condições para devolução e ressarcimento.

- Em todas as devoluções a Ticket Agora retém a taxa de 10%, exceto as feitas até 7
dias após a compra.
- Em caso de lesão comprovada por laudo: devolução de 90% do valor da inscrição
(excluindo o valor referente a taxa da Ticket Agora) para solicitações de
cancelamento realizadas antes de 07 de julho de 2022.
- Em caso de desistência por outros motivos: devolução de 70% do valor da
inscrição (excluindo o valor referente a taxa da Ticket Agora) para solicitações de
cancelamento realizadas até 15 de julho de 2022 e devolução de 50% do valor da
inscrição (excluindo o valor referente a taxa da Ticket Agora) para solicitações de
cancelamento realizadas até 25 de julho de 2022. Após 25 de julho não haverá
devolução do valor da inscrição.
3. INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser exclusivamente realizadas na plataforma
www.ticketsports.com.br. A ficha de inscrição será unicamente digital. A Organização
se reserva o direito de, a qualquer momento, não aceitar a inscrição de um atleta.
Será considerada a data de 31 de dezembro de 2022 para a definição de idade na
escolha da categoria. Inscrições em categoria errada implicam na desclassificação
do atleta.
Inscrições com Kit Premium apenas até 15 de julho, ou esgotar a disponibilidade.

3.1- VALOR DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições serão feitas unicamente online no site Ticket Agora. As formas de
pagamento aceitas são: boleto bancário, cartão de débito (alguns bancos) e crédito
(podem ser divididas com juros).
Inscrições com plaquinhas personalizadas somente até 20/07.
Valores das inscrições descritas abaixo são individuais. Para duplas, cada
atleta deverá fazer sua inscrição.

Lote Único
Válido do dia 10/05/2022 ao meio dia até 25 de julho de 2022 (ou esgotar a
disponibilidade).
Kit Premium
Valor: 219 reais +10% taxa Ticket Agora - Kit com Camisa de ciclismo ERT modelo
Classic, bandana, meia, sacochila e brindes dos patrocinadores.
Kit Básico
Valor: 139 reais + 10% taxa Ticket Agora – Kit com brindes dos patrocinadores.

NÃO ENVIAREMOS KITS PELOS CORREIOS. NÃO ENTREGAMOS KITS APÓS
O EVENTO.
AÇÃO SOCIAL: Para a retirada dos kits será necessário DOAR:
1 kg de alimento não perecível por atleta.

Todas as inscrições estão sujeitas a lotação de 1500 atletas.
NÃO FAREMOS INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA.
ALTERAÇÕES DE INSCRIÇÕES – Somente até 25/07.
A organização se reserva o direito de fazer alterações e inclusões em qualquer
momento.
3.2- Lista de inscritos
A lista de inscritos será publicada no dia 02 de agosto, e estará sujeita a alterações
até a largada da prova.

4. PERCURSOS
Serão divulgados oficialmente até 20/07/2022.

Até 20 de julho divulgaremos imagens e altimetrias dos percursos, bem como os
dados GPX.

4.1 - Simbologia utilizada na sinalização do Percurso

5. PREMIAÇÃO
IMPORTANTE: Não entregaremos troféus após a cerimônia de premiação sob
nenhuma hipótese.
MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA TODOS QUE COMPLETAREM A PROVA.
TROFEUS PARA OS 5 PRIMEIROS COLOCADOS DE TODAS AS CATEGORIAS
Premiação com brindes a ser definida.
Camisa de Champion (tamanho não garantido) para os campeões de cada
categoria.
Não entregaremos troféus após a cerimônia de premiação sob nenhuma
hipótese.

6. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO - Na cerimônia de entrega de premiação o
protocolo exige que o atleta deva estar com o uniforme de ciclismo e máscara
cobrindo boca e nariz. Não poderá estar sem camisa, usando sandália ou chinelo de
dedos. É uma formalidade, uma solenidade, um sinal de respeito.

7- SEGURO ATLETAS
A Seguradora CALOI SEGUROS/CLUBE SANTUU é a Seguradora Oficial do
Desafio Brou. 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$ 3.000,00. Para acionar e
receber o seguro o atleta deve seguir os passos exigidos pela seguradora, caso
contrário não receberá o valor previsto da cobertura.

7- Ao se inscrever, o atleta aceita que:
7.1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas neste regulamento.
7.2) Participa do Desafio Brou por livre e espontânea vontade; em seu nome e de
seus sucessores, isenta os
Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento de toda
e qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, furtos,
danos e prejuízos que possam advir de sua participação nesta prova, NÃO
cabendo qualquer tipo de indenização;
7.3) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a
participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente
para esta prova; até a data de sua inscrição, não foi impedido de participar de
qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa drogas e não faz uso
abusivo de bebidas alcoólicas;
7.4) Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação,
translado, seguro, assistência medica e quaisquer outras despesas necessárias,
ou provenientes da sua participação neste evento, antes, durante ou depois do
mesmo;
7.5) Está ciente que o Desafio Brou acontece por vias públicas e particulares abertas
ao trânsito normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas;
7.6) Assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou
materiais causados por sua participação neste evento;
7.7) Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento
(bicicleta, acessórios, capacete...) durante toda a prova – incluindo antes e após as
largadas;
7.8) Está ciente que a Organização se reserva o direito de, a qualquer momento,
rejeitar a inscrição de um atleta;
7.9) Está ciente que se jogar embalagens ou lixo no percurso, bem como isso
ocorrer por parte de sua equipe de apoio ou acompanhantes, podera ser multado;
7.10) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar
o tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de
sangue e derivados sanguíneos;

7.11) Está ciente que as Medalhas do Desafio Brou não são um prêmio dado a cada
atleta inscrito na prova. O não comparecimento, não obriga a organização de
entrega futura da medalha;
7.12) Está ciente que, além deste Regulamento Particular, sua participação está
sujeita as normas impostas pela , CBC E UCI.
- A Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de
um atleta. Poderá́ , ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos,
adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio aviso.

Não haverá́ entrega de kit de participação após o início da competição.

8. 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. A
decisão do Comissário é soberana.
Ao competir, todos os atletas devem estar vestidos com 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 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 o momento da inscrição
até a premiação), não apresentar todos os comprovantes de passagem nos PCs de
roteiro e outros previstos no regulamento da UCI, CBC ou FPC.
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 seis (6) 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) Haverá um intervalo de 30 minutos entre a largada dos atletas que farão o
percurso COMPLETO e os que farão o percurso REDUZIDO.
i) Desistências: verificar trecho de “Política de reembolso”, neste regulamento.
j) Não é permitida a troca de bicicleta.
k) 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 e podendo acarretar na desclassificação do atleta.

l) A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, FPC, 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.
m) Decisões Soberanas: as dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas
pela comissão organizadora juntamente com o comissário da , de forma soberana,
não cabendo recursos a essas decisões.
n) A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada pela organização. 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.
o) É responsabilidade de cada participante:
– ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de
acidente). As equipes médicas que apoiam 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 consequências de sua participação neste evento. Declara
ainda que não esteja impedido de participar deste ou qualquer outro esporte por
motivos médicos.
p) É proibido que qualquer pessoa corra com a plaquinha de outra pessoa.

Equipe Desafio Brou
Atualizado em 09 de maio de 2022.
A organização reserva-se o direito de fazer alterações neste regulamento a qualquer
tempo. Em caso de alterações, os inscritos serão avisados por e-mail.

