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REGULAMENTO BIKE TOUR 2019
1. Tipo e constituição da Prova

Maratona em mountain bike, em percursos sinalizados com fitas (A

ZUL=

caminho certo / VERMELHA = caminho errado), marcas de cal no chão e placas:

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!
QUANDO PINTADO NO CHÃO COM 3 SETAS PARA FRENTE, SIGNIFICA: “MUITO PERIGOSO!
DEVAGAR!”
Seta para cima: Siga em Frente
Seta para direita: Vire a Direita
Seta para esquerda: Vire a esquerda
X : Direção errada
Programação:
Largadas do 2 dias no Centro da cidade de VASSOURAS, RIO DE JANEIRO, dividida em 2 blocos,
por tipo de percurso ( A – “completo” PRO e B – “reduzido” SPORT ), nos seguintes horários:
Dia 17/05 (sexta-feira)
12:00 horas – abertura oficial do evento
18:00 horas – retirada de kits até as 20:00 horas (necessário a colaboração de 2kg de
alimentos não perecíveis distintos, ou R$ 10,00)
18:00 horas – Programação social.

Dia 18/05 (sábado):
8:45 horas – largada simultânea das categorias do percurso PRO (vistoria às 8:00 horas).
9:30 horas – largada simultânea das categorias do percurso SPORT (vistoria às 9:00 horas).
15:00 horas - Bike Tour Kids (necessário a colaboração de 2kg de alimentos não perecíveis
distintos, ou R$ 10,00)
16:00 horas -Passeio de pais e filhos (necessário a colaboração de 2kg de alimentos não
perecíveis distintos, ou R$ 10,00)
Percurso PRO (total) = 70 Km (aproximadamente). Caso haja algum ponto para apoio de
equipes (opcional), o local será divulgado no Guia do Atleta (a ser publicado nas proximidades
do evento).
Percurso SPORT (reduzido) = 40 Km (aproximadamente).
Dia 19/05 (domingo):
9:00 horas – largada simultânea das categorias do percurso PRO (vistoria às 8:30 horas).
9:15 horas – largada simultânea das categorias do percurso SPORT (vistoria às 9:00 horas).
CATEGORIA SPORT SHORT alinha junto com a SPORT.
Horário de largada diferente do primeiro dia!!!
Percurso PRO (total) = 45 Km (aproximadamente).
Percurso SPORT e SPORT SHORT (reduzido) = 40 Km (aproximadamente).
14:00 horas – Premiação (a premiação das categorias, acontecerá apenas no dia 19/05/2019)
apenas no ultimo dia de prova, no domingo, os atletas receberam medalha de finisher,
disponível para todas as categorias.
Obs.: A categoria cicloturismo, não ganhará troféus.
Atenção: Será desclassificado aquele biker que largar em pelotão à frente ou em outro
diferente daquele reservado para a sua categoria.
Observação:
Os dados: distâncias, horários, locais e gráficos de altimetria, poderão sofrer alterações até
os dias da competição. Serão válidos aqueles contidos a ser oficializado e publicado no site
oficial: www.biketourmtb.com
Importante:
A prova se desenrola por ruas, estradas e trilhas abertas ao trânsito normal de
veículos. Esteja atento, trafegue sempre em sua mão de direção respeitando as leis de
trânsito. Muita atenção nos cruzamentos, nas curvas e na indicação dos Fiscais Identificados.
a)

O roteiro poderá ser alterado em caso de chuva forte ou força maior. Nesse caso, siga
sempre a sinalização oficial e a orientação dos FISCAIS IDENTIFICADOS com o colete oficial.
b)

2. Equipamentos

2.1. Do piloto
É obrigatório o uso de capacete. Aconselha-se também levar dinheiro, telefone celular, para
uso em caso de algum imprevisto.
2.2. Da bike
Indica-se levar ferramentas, câmaras de ar, bomba e reservatórios para água.
3. Categorias
Obs.: leiam o item 5.1, onde consta a regra pra subir nas categorias Super Elite Masculina e
Super Elite Feminina.
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Categoria
Junior -- 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2002 A 2001)
Sub 23 -- 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2000 A 1997)
Sub 30 -- 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1996 A 1990)
Sub 35 -- 30 A 34 ANOS (NASC. EM 1989 A 1985)
Sub 40 -- 35 A 39 ANOS (NASC. EM 1984 A 1980)
Sub 45 -- 40 A 44 ANOS (NASC. EM 1979 A 1975)
Sub 50 -- 45 A 49 ANOS (NASC. EM 1974 A 1970)
Sub 55 -- 50 A 54 ANOS (NASC. EM 1969 A 1965)
Sub 60 -- 55 A 59 ANOS (NASC. EM 1964 A 1960)
Sub 30 Feminino-- até 29 ANOS (NASC. após 1989)
Sub 40 Feminino -- 30 A 39 ANOS (NASC. EM 1989 A 1980)
Sub 50 Feminino -- 40 A 49 ANOS (NASC. EM 1979 A 1970)
Over 50 Feminino -- 50 ANOS ACIMA (NASC. 1969 E ANOS ANTERIORES)
Open -- Livre
Dupla MISTA -- Livre
Dupla Masculina -- Livre
Trio Masculina -- Livre
Local -- Livre *
infanto Juvenil -- 13 A 14 ANOS (NASC. EM 2006 A 2005)
Juvenil -- 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2004 A 2003)
Veterano --60 ANOS ACIMA (NASC. 1959 E ANOS ANTERIORES)
Paradesportista -- Livre (isento de Inscrição)
Cicloturismo sport -- Livre
Ciclistas ACIMA DE 100KG
Dupla MISTA -- Livre
Dupla Masculina -- Livre
Feminino OPEN SPORT -- Livre
Sub 30 Sport -- até 29 ANOS (NASC. após 1989)
Sub 40 Sport -- 30 A 39 ANOS (NASC. EM 1989 A 1980)
Sub 50 Sport -- 40 A 49 ANOS (NASC. EM 1979 A 1970)
Over 50 Sport -- 50 ANOS ACIMA (NASC. 1969 E ANOS ANTERIORES)
Feminino OPEN SPORT SHORT -- Livre
Sub 30 Sport SHORT -- até 29 ANOS (NASC. após 1989)
Sub 40 Sport SHORT -- 30 A 39 ANOS (NASC. EM 1989 A 1980)
Over 50 Sport SHORT -- 50 ANOS ACIMA (NASC. 1979 E ANOS ANTERIORES)
Cicloturismo sport short -- Livre
* apenas atletas da Cidade de Vassouras-RJ APENAS COM O CEP 27700-000

Genero
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3. Percurso
PRO – percurso maior, com todas as categorias em 2 dias de corrida.
SPORT – percurso reduzido, sendo 2 dias de prova.
SPORT SHORT – apenas um dia de prova, sendo esse dia no DOMINGO! Mesmo percurso que
a SPORT. ALINHAMENTO para a largada, no mesmo horário que a sport no domingo.

5. Critérios de classificação
Todas as categorias serão classificadas de acordo com o menor tempo de prova, ou seja, vale o
somatório de tempo para as categorias de dois dias.

Para as CATEGORIAS: DUPLA, DUPLA MISTA e TRIO, será por somatório de tempo a
classificação, vencendo os menores tempos!!!
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.
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
Premiação em DINHEIRO APENAS PARA OS 10 primeiros atletas da GERAL PRÓ. Conforme
distribuição abaixo:

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. Inscrição
a)Valores das inscrições até 16/03/2019 valor R$ 130,00 via SITE www.biketourmtb.com
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 até a data de 21/03/2019 e levar email
de confirmação impresso com confirmação da organização no dia do evento, não aceitaremos
mudanças após 21/03/2019.
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)Todos tem direitos a medalhas de participação e competirão por troféus destinados aos 5
primeiros atletas a cruzarem a linha de chegada por categoria (a categoria cicloturismo não
tem troféu). O atleta que não comparecer no pódio não recebera troféu e dinheiro após o
evento.
h)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.

AVISO IMPORTANTE
O roteiro da prova passa por muitas propriedades particulares. O nosso compromisso com
os donos das terras é que somente os atletas identificados com os numerais oficiais passarão
por ali.
Ao longo do roteiro haverá fiscalizações e triagens para que o nosso compromisso seja
cumprido.
Mantenha seus números de identificação bem visíveis para não ser prejudicado nesses PCs.

DECLARAÇÃO BIKE TOUR 2019
Ao se inscrever nesta competição, cada participante declara que:
Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele, inclusive (direito de imagem dos participantes).
Participa 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.
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.
Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência
médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da sua participação neste evento,
antes, durante ou depois do mesmo.
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.
Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, acessórios, capacete e
qualquer outro artigo) durante toda a prova.
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. No caso de cancelamento dentro do prazo regulamentar, o inscrito será reembolsado
conforme descrito no item 3 deste.
Está ciente das penalizações se descartar embalagens ou lixo ao longo do roteiro; caso a organização
forneça água mineral em copo, o mesmo será entregue já aberto, e seu uso exclusivo para beber
(proibido usar esta água para outro fim).

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.
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