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REGULAMENTO BIKE TOUR 2017
1.Tipo de prova
Será disputada no sistema maratona.
2. Roteiro
O roteiro de prova passa por todo o tipo de via, como estradas de terra, trilhas e
estradas pavimentadas, prevalecendo as leis de trânsito quando em vias públicas.
A organização da prova tem o direito de alterar o percurso da prova a qualquer tempo
e conforme seu critério, sem aviso prévio, por questões de segurança.
3. Equipamentos
3.1. Do piloto
É obrigatório o uso de capacete. Aconselha-se também levar dinheiro, telefone celular
e cartão telefônico em caso de algum imprevisto.
3.2. Da bike
Indica-se levar ferramentas, câmaras de ar, bomba e reservatórios para água.
4.Sinalização
Todo o percurso será totalmente sinalizado conforme abaixo:

Todo o percurso será totalmente sinalizado conforme abaixo:
Uma seta para Baixo:Em frente Devagar
Duas setas Para Baixo: Perigo Devagar
Três setas para baixo: Muito Perigoso! Devagar
Seta para cima: Siga em Frente
Seta para direita: Vire a Direita
Seta para esquerda: Vire a esquerda
X : Direção errada

5. Critérios de classificação
Todas as categorias serão classificadas de acordo com o menor tempo de prova.
A divulgação dos resultados será anunciada somente aos cinco primeiros colocados em
cada categoria na ocasião da premiação. As demais colocações, estarão disponíveis
após a corrida no site www.biketourmtb.com.br e http://www.fecierj.org.br
5.1 Os cinco primeiros atletas geral do sexo masculino e feminino, sairão de suas
categorias e receberão a premiação no pódio compondo a categoria Super Elite
Masculina e Super Elite Feminina.
6. Alimentação, logística e apoio particular
Todos os participantes deverão ser auto-suficientes e serão eles mesmos os
responsáveis pela comida e bebida ao longo da prova, assim como, em caso da
utilização de veículos de apoio.
A organização do evento irá montar posto de hidratação com água.
7. Segurança
Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate.
Ainda em caso de emergência, os competidores deverão chamar a atenção dos
veículos oficiais da prova que ocasionalmente estarão passando por trechos do
percurso. Lembramos que devido ao isolamento de algumas áreas da prova, é
impossível o trânsito de veículos.
8. Seguro
Todos os participantes estarão cobertos pelo seguro durante a competição.
Importante! Para que o seguro seja utilizado corretamente, não esquecer de informar,
nome completo, CPF e data de nascimento na ficha de inscrição.
9. Cancelamento da prova
Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente,
condições meteorológicas, etc), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de
indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição.

10. Regras e punições
10.1. É proibido jogar lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas. Será
delimitado dentro do percurso áreas para descarte do lixo. Recomendamos o uso de
porta gel e os copos de água serão fornecidos parcialmente abertos.
10.2. Obedecer a orientação dos fiscais, cabendo desclassificação sem aviso prévio.
10.3. Qualquer operação de resgate executada pela organização ou pelo apoio do
próprio competidor levará a desclassificação.
10.4. 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 pra um hospital mais próximo, onde receberão
atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A partir daí termina a
responsabilidade. Todas as despesas médico-hospitalares correrão por conta do atleta
acidentado.
10.5. A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos e/ou
deixados sob a responsabilidade dos fiscais ou qualquer outra pessoa relacionada ao
evento.
10.6. Não será devolvido em hipótese alguma o valor pago pela inscrição.
10.7. Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição, a troca de categorias, assim
como qualquer alteração não será aceita, cabendo a desclassificação.
11. Chegada
A chegada oficial será na entrada no funil onde terá uma linha indicativa no chão, e um
fiscal para supervisionar.
12. Termo de responsabilidade
Todos os participantes ao se inscrever estão automaticamente concordando com todas
as regras acima e do termo de responsabilidade citado abaixo.
Ao participar da competição, Bike Tour 2017 Vassouras, declaro estar de acordo
com todas as condições estabelecidas pela organização, sendo elas:
a) Estou competindo por livre e espontânea vontade e estou ciente de que o Bike Tour
2017 Vassouras é uma atividade que envolve riscos.

b) Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância estimada de 40 Km.
c) Declaro estar em boas condições de saúde (condições físicas e psicológicas) e apto a
participar do evento.
d) Concordo em observar todas as informações oficiais da corrida para terminá-la com
segurança.
e) Todos os riscos em participar da prova, inclusive os relativos a quedas, contatos com
outros participantes, efeitos do clima, incluindo, mas não limitados a, calor, frio e/ou
baixa umidade, condições das trilhas e do tráfego são por minha conta e risco.
f) Isento os organizadores, seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou
sucessores sobre qualquer tipo de acidente ou sinistro que venha ocorrer comigo,
equipamentos ou terceiros, assim como de todas as reclamações ou responsabilidade
que possam me colocar fora da competição, incluindo desclassificação por
desobedecer o presente regulamento.
g) Também isento os organizadores do Bike Tour 2017 Vassouras e todos seus
patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou sucessores de todas as
reclamações ou responsabilidade por qualquer fato que ocorra durante o Bike Tour
2017 Vassouras, ainda que a responsabilidade provenha da negligência ou falta de
atenção
de
parte
das
entidades/pessoas
aqui
nominadas.
h) Concedo permissão à organização para utilizar minha imagem, fotografias, filmes,
gravações ou qualquer outra forma de divulgação que mostre a minha participação na
prova para qualquer propósito legítimo.
i) Declaro que disputo este evento por livre e espontânea vontade, isentando de
quaisquer responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores e demais envolvidos da
realização do evento. Declaro estar em boa forma física e apropriadamente treinado
para esta prova. Declaro que tenho inequívoco conhecimento de que todos os
materiais e equipamentos necessários para o meu desempenho são de minha
responsabilidade. Declaro estar ciente dos termos do regulamento, acatando todas as
decisões do Organizador.

13. Inscrição
a)Valores das inscrições até 05/03/2017 valor R$ 100,00; até 17/03/2017 valor R$
120,00; inscrição na hora R$ 150,00.
OBS.; Para as pessoas que iram fazer inscrições via internet e desejam emitir boleto
bancário, favor fazer com 4 dias uteis de antecedência, devido a compensação do
boleto bancário.
b)Não faremos restituição da inscrição em caso de desistência.
c)Não aceitaremos transferência de Inscrição.
d)Para mudanças de categoria favor solicitar via email ate a data de 31/02/2017 e
levar email de confirmação impresso com confirmação da organização no dia do
evento, não aceitaremos mudanças após 31/02/2017.
e)A organização poderá mudar o participante de categoria sem prévio aviso em caso
de erro ao escolher a categoria. Ex: mulheres inscritas em categorias masculinas serão
automaticamente transferidas para a categoria feminino por idade. Pessoas inscritas
em categoria que não coincidem com sua idade serão automaticamente transferidas
para categoria de sua faixa etária.
f)O participante devera retirar seu KIT inscrição pessoalmente e com documentos
oficial com foto.
g)Programação:
25/03/2017
-18:00 as 20:00 retirada do Kit (Numeral) local: Casario Shopping – em frete ao local
de largada.
26/03/2017
-7:00h as 8:30h - retirada do Kit (Numeral) local: Praça Barão do Campo Belo –
centro, Vassouras – RJ.
-7:00h as 8:45h - inscrições na hora Valor R$ 150,00. local: Praça Barão do Campo
Belo – centro, Vassouras – RJ.
-9:00h - início do alinhamento para largada. local: Praça Barão do Campo Belo –
centro, Vassouras – RJ.
-09:30h - Largada de todas as categorias juntas (seguindo a moto batedora até o
início da trilha).
-14:00h – Premiação - Todos os atletas ao completarem o percurso deverão passar
pela linha de chegada, deixar seu numeral na tenda da organização e pegar a
Medalha de Finisher.
h)Todos tem direitos a medalhas de participação e competirão por troféus destinados
aos 5 primeiros atletas a cruzarem a linha de chegada por categoria. O atleta que não
comparecer no pódio não recebera troféu e dinheiro após o evento. Em caso de
ausência não será possível que outro participante retire o kit de inscrição e também
não será possível o envio do kit via courier para o participante em caso de ausência no
evento.

