
 
 

Regulamento 2º Desafio TMBikers de MTB 
 
A PROVA 
 

O 2° Desafio TMBikers de MTB será realizado na cidade de Três de Maio - RS no                 
dia 06 de Maio de 2018 e tem como objetivo, despertar nas pessoas o interesse pela                
prática esportiva através do uso da bicicleta, dando a oportunidade a todos de             
participarem de um evento de Mountain Bike com a integração entre atletas. 

 
O evento será disputado no sistema de XCM (Mountain Bike de longa distância) e              

os circuitos serão separados por PRÓ, SPORT e CICLOTURISMO.  
 
INSCRIÇÕES 
 

As inscrições serão feitas exclusivamente via Internet, através do site do evento            
(www.tmbikers.com). 

  
As inscrições serão encerradas no dia 29 de Abril de 2018. Não serão aceitas             

inscrições após esta data, por questões de logística, segurança e estruturação para o bom             
andamento do evento. 

 
Atletas federados junto a FGC (Federação Gaúcha de Ciclismo) terão direito a um             

desconto de 20% no valor de inscrição, conforme regulamentado pelo estatuto das provas             
apoiadas pela FGC. Os atletas inscritos nesta modalidade deverão apresentar, no dia do             
evento ou via e-mail, o comprovante de filiação para fins de controle da comissão              
organizadora do evento. 

 
Atletas menores de idade deverão obrigatoriamente informar os dados do          

responsável (maior de idade) no ato da inscrição, bem como apresentar no dia do              
evento o termo de responsabilidade assinado por este. 
  
 
Valores 
 
PRÓ, SPORT e Cicloturismo 

http://www.tmbikers.com/


1° Lote 11/03/2018 à 15/04/2018 - R$ 65,00 
2° Lote 16/04/2018 à 29/04/2018 - R$ 80,00 

 
Não serão aceitas inscrições após o dia 29 de abril de 2018. 
 
Ao fazer a inscrição o atleta ficará sob a cobertura do SEGURO DE VIDA E               

ACIDENTES PESSOAIS, com validade durante o período da prova (06/05/2018). 
 
Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o valor           

da inscrição aos participantes que desistirem de participar. 
 
A efetiva realização da inscrição somente se dará após a confirmação do            

pagamento do documento de inscrição. Para sua garantia traga o comprovante para            
apresentação na retirada do kit do atleta. 
 
 
Kit Atleta 
 

Cada inscrição dará direito a uma sacola com o kit contendo o seguinte: 
 

● Placa numeral de identificação; 
● Chip de controle; 
● Seguro Atleta; 
● Brindes dos patrocinadores, entre outros; 
● *Camisa de Ciclismo alusiva ao Evento; 

 
* As camisas serão entregues no ato do credenciamento (durante o evento)            

somente para os atletas que realizarem a sua inscrição no 1º Lote. Os demais receberão               
a camisa após o término do evento, com data e forma a combinar com a comissão                
organizadora. 
 
 
  
Retirada do kit 
 

No Parque de Exposições Germano Dockhorn - RS 342, Três de Maio/RS nos             
seguintes horários:  

 
Sábado (05/05/2018) - 16:00h / 18:00h 
Domingo (06/05/2018) - 06:30h / 08:00h 
 
A retirada do Kit deve ser realizada pelo próprio atleta para assinatura do Termo              

de Responsabilidade. 
 



Atletas menores de idade obrigatoriamente deverão apresentar o Termo de 
Compromisso (disponibilizado pela Comissão Organizadora) assinado pelo seu 
responsável maior de idade. 

 

INFRAESTRUTURA 

● Ambulância;  
● Segurança para o percurso (Polícia Militar, Guarda Municipal ou Privada);  
● Estrutura física, e de equipamentos (Pórtico, Pódio, Grade de isolamento, etc.);  
● Autorização dos órgãos públicos (Prefeitura, Bombeiros, Polícia Militar, Polícia 

Civil);  
● Voluntários ou equipe contratada;  
● Seguro para todos os atletas inscritos; 
● Abastecimento de água. 
● Frutas. 
● Ponto de comunicação de emergência. 
● Tambor para coleta de lixo. 
● O apoio externo aos atletas podera ser realizados apenas nos pontos de apoio. 
● WiFi 

 

 

RESPONSABILIDADES  

Ao enviar o formulário de inscrição, o inscrito estará participando          
espontaneamente e afirma que leu e está de acordo com o regulamento. Está ciente de               
que esta competição é um esporte de risco. Atesta que está clinicamente em condições              
de saúde e devidamente treinado. Concorda em observar qualquer decisão oficial da            
corrida relativa à possibilidade de terminá-la seguramente. Assume todos os riscos em            
disputar o circuito, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes,            
assalto, efeitos do clima, incluindo alto calor ou umidade, condições do circuito e do              
tráfego. Tendo em vista esta renúncia de direitos e conhecendo todos estes fatos já              
citados, aceita a inscrição e isenta os organizadores, todos seus patrocinadores,           
apoiadores, seus representantes ou sucessores de todas as reclamações ou          
responsabilidades. Concede permissão à organização, para que utilize sua imagem em           
fotos, filmes, gravações, etc. para divulgação que mostre a sua participação.  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE:  

Todos os participantes ao se inscreverem estarão automaticamente concordando         
com todas as regras acima. Menores de idade deverão colocar os números do CPF e RG                
de seus responsáveis nos campos pertinentes do formulário e deverão apresentar           
autorização por escrito e assinado pelo seu tutor legal. As dúvidas ou omissões deste              



Regulamento serão decididas pela Comissão Organizadora de forma soberana, não          
cabendo recurso a estas decisões. 

 

PERCURSOS:  

O roteiro de prova passará por todos os tipos de vias, como estradas de terra,               
trilhas naturais, propriedades particulares e estradas pavimentadas, exigindo total atenção          
dos atletas prevalecendo as leis de trânsito quando em vias públicas. A organização da              
etapa poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por questões de segurança              
ou de força maior (chuva, barro, obstrução de trajeto, problemas na via).  

A prova está dividida em 3 circuitos: 
 
CIRCUITO PRÓ (60km) – Tempo Limite de prova 7 horas: 

Roteiro com alto nível de dificuldade técnica e alto nível de exigência física. O            
roteiro terá aproximadamente 1.400m de altimetria acumulada (podendo sofrer alterações         
sem aviso prévio), circuito desafiador, ideal para bikers que gostam de fortes desafios.             
Ponte de corte para este percurso as 13 horas. Para este circuito, o 2º Desafio TMBikers                
de MTB disponibiliza as seguintes categorias: 
 
MASCULINO 
ELITE – Critério técnico  
Sub 30 : 19 à 29 anos ( 1999 à 1989 ).  
Master A1 : 30 à 34 anos ( 1988 à 1984 )  
Master A2 : 35 à 39 anos ( 1983 à 1979 )  
Master B1: 40 à 44 anos ( 1978 à 1974 ).  
Master B2: 45 à 49 anos ( 1973 à 1969 ).  
Sênior : 50 em diante ( 1968 e anos anteriores ). Estreante (válida somente para etapa –                 
sem pontuação) 
 
FEMININO 
Elite – Critério Técnico  
Sub 30 - 19 à 29 anos ( 1999 à 1989 )  
Master 30+ - 1988 em diante 
 
 
CIRCUITO SPORT (40km) – Tempo Limite de prova 5 horas: 

Roteiro com aproximadamente 500m de altimetria acumulada (podendo sofrer        
alterações sem aviso prévio), nível de dificuldade médio/alto, caracterizado por estradões           
com média dificuldade técnica, ideal para atletas que já estão habituados a competir,             
realizar desafios, ou que não têm muito tempo para treinar. Dentro deste circuito, o 2º               
Desafio TMBikers de MTB disponibiliza as seguintes categorias: 
 
MASCULINO 
ELITE – Critério técnico  
Sub 30 : 19 à 29 anos ( 1999 à 1989 ).  
Master A1 : 30 à 34 anos ( 1988 à 1984 )  



Master A2 : 35 à 39 anos ( 1983 à 1979 )  
Master B1: 40 à 44 anos ( 1978 à 1974 ).  
Master B2: 45 à 49 anos ( 1973 à 1969 ).  
Sênior : 50 em diante ( 1968 e anos anteriores ).  
 
FEMININO 
Elite – Critério Técnico  
Sub 30 - 19 à 29 anos ( 1999 à 1989 )  
Master 30+ - 1988 em diante 
 
CICLOTURISMO (20km) -  

 
Roteiro com aproximadamente 300m de altimetria acumulada (podendo sofrer        

alterações sem aviso prévio), nível de dificuldade baixo, caracterizado por estradões com            
baixa dificuldade técnica, ideal para atletas que estão começando a competir, realizar            
desafios, ou que não têm muito tempo para treinar.  
 

A organização disponibilizará dentro de cada roteiro: 
Circuito PRÓ – 9 pontos de apoio. 
Circuito SPORT – 5 pontos de apoio. 
Cicloturismo – 1 pontos de apoio. 
 

Horário Corte Encerramento:  

Por motivos de segurança, e para que os organizadores possam dar auxílio e             
atendimento de qualidade a todos os competidores, a organização estabelecerá horário           
de corte, encerrando os trabalhos dos fiscais de acordo com a programação de cada              
etapa. Os atletas que ainda estiverem no percurso deverão obrigatoriamente seguir as            
instruções dos fiscais ou serem conduzidos até a chegada pelos veículos da organização.  

Os atletas que se recusarem a seguir as instruções do staff e horários de corte               
estarão automaticamente desobrigando os organizadores a prestar qualquer tipo de          
assistência. No momento que o ciclista acionar o carro de apoio será automaticamente             
desclassificado. 

 

Regras Gerais e Punições  

O participante poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela organização caso:  

I. Não esteja utilizando os equipamentos de segurança obrigatórios: Capacete, 
luva e óculos de proteção. 

II. Seja flagrado jogando lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas.  
III. Receba qualquer ajuda fora da área de apoio;  
IV. Seja resgatado durante a prova; 
V. Informações incorretas / falsas no preenchimento da inscrição. 
VI. Complete a prova sem o número de identificação (salvo por queda). 



VII. Realize manobras ou atitudes desleais contra outros ciclistas. 
VIII. Corte caminho ou não passe por caminho demarcado pela organização. 
IX. Pegue carona durante a prova. 
X. Tumultue o trabalho da organização antes, durante ou após a prova e na 

apuração dos resultados. 
XI. Desrespeite qualquer membro da organização. 
XII. Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da prova. 
XIII. Caso a Equipe Médica e Staff constate que um competidor utilizou 

medicamentos classificados pela Confederação Brasileira de Ciclismo como 
dopping, ou qualquer droga/medicamento que coloque em risco a sua saúde, 
ele automaticamente será banido de qualquer competição organizada pelo 
Circuito de MTB. 

XIV. É obrigatório o uso do número de identificação afixado no guidão da bicicleta             
durante toda a realização do desafio até o cruzamento da linha de chegada,             
sendo passível de desclassificação do participante que não cumprir este artigo. 

 

PREMIAÇÃO E CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO  

● Serão premiados todos os atletas da Categoria PRÓ até a 5ª posição. 
● Serão premiados os 10 primeiros colocados do sexo Masculino da Categoria           

SPORT. 
● Serão premiadas os 10 primeiros colocadas do sexo Feminino da Categoria           

SPORT. 
● Todos os atletas que completarem o percurso (independente da Categoria)          

receberão medalha de participação. 
● A entrega das premiações será realizada a partir das 12:00h, conforme ordem de             

pódios preenchidos. 

 

ADIAMENTO DE PROVA 
 
Em caso de adiamento da prova por motivos de força maior, tal como             

condições climáticas severas, enchentes, desmoronamentos e/ou outros, que de         
alguma forma possam pôr em risco a integridade dos atletas, sendo a decisão tomada              
pela comissão organizadora e comunicada com 2 dias de antecedência a todos os             
atletas devidamente inscritos para seus endereços eletrônicos cadastrados, sendo         
ainda os organizadores isentos de qualquer tipo de indenização que não seja apenas             
e somente a devolução da taxa de inscrição em caso de desistência e posteriormente              
marcado e comunicado uma nova data para a realização da competição. 
 
RECLAMAÇÕES 
 

Quaisquer reclamações devem ser apresentadas por escrito e entregue aos          
organizadores após o ciclista ter cruzado a linha de chegada, dentro do período de tempo               
alocado e estabelecido abaixo. 

 



Um depósito de R$ 200,00 deve acompanhar qualquer reclamação, antes mesmo           
de ser considerada. 

 
Se a reclamação for considerada procedente, o depósito será devolvido. Se a            

reclamação for indeferida, o depósito será mantido e doado para o desenvolvimento e             
melhoramento da prova. 

 
Reclamações devem ser apresentadas no prazo de 30 minutos após o ciclista            

cruzar a linha de chegada. 
 
Reclamações sobre resultados devem ser apresentados no prazo de 30 minutos           

depois da divulgação dos resultados. 
 
DECLARAÇÃO DO ATLETA AO SE INSCREVER NO 2º DESAFIO TMBIKERS DE MTB 

 
O 2º Desafio TMBikers de MTB é regido por este Regulamento. Ao se inscrever              

nesta competição, cada participante declara que: 
  

1° Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele. 
 

2° Participa do 2º Desafio TMBikers de MTB 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. 

  
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; que              
em caso de acidente ocorra em decorrência de algum fator médico pré-existente, que             
poderia ter sido detectado através deste Atestado Médico isenta de toda e qualquer             
responsabilidade a organização ou equipe médica oficial do 2º Desafio TMBikers de            
MTB. 
 
 4° Está ciente que a organização disponibilizará uma Equipe Médica para           
pronto-socorrismo, com o objetivo de atender às primeiras necessidades e          
encaminhar aos hospitais quando preciso, sendo responsabilidade do participante         
encaminhar-se a os hospitais e/ou postos médicos, quando solicitado. A partir deste            
primeiro atendimento, o participante deverá arcar com todas as outras despesas           
médicas.  
 
 5° Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares, abertas ao               
trânsito normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; assume              
ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por           
sua participação neste evento. 
 



6° É obrigatório o uso de bicicletas aro 26, 27,5 e 29 tipo MTB, capacete, luvas e                 
preferencialmente óculos de proteção.  
  
7° Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta,              
acessórios, capacete...) durante toda a prova. 
  
8° Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar               
a inscrição de um atleta; que as inscrições são intransferíveis de titularidade e ano, e               
só serão efetivadas após o pagamento.  
 
9° Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados,           
seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou         
provenientes da minha participação neste evento, antes, durante ou depois do           
mesmo. 
 
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. 
 
11° Está ciente que, além deste Regulamento Particular, sua participação está sujeita            
às normas impostas pela UCI, Confederação Brasileira e Federação Gaúcha de           
Ciclismo (disponíveis em seus respectivos websites).  
 
12° Não é permitido a utilização de bicicletas elétricas ou modificada a fim de auxiliar               
o atleta. 
 


