REGULAMENTO 3ª COPA GIRUS DE MTB JOÃO MONLEVADE

3ª Copa Girus de MTB João Monlevade
COMPETIÇÃO VÁLIDA PARA O RANKING MINEIRO
GUIA TÉCNICO - 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). Para mais detalhes, veja os regulamentos nestas entidades."
Atenção! Ao se inscrever o participante será obrigado a seguir todas as normas e regras
exigidas.
ESTE REGULAMENTO ESTÁ EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO.
PROFISSIONAL OU AMADOR, LER O REGULAMENTO.

É

OBRIGAÇÃO

DO

ATLETA,

SEJA

PROGRAMAÇÃO GERAL
3ª COPA GIRUS DE MTB JOÃO MONLEVADE - RANKING FMC
1- Município: João Monlevade - MG
2- Largada XCP (10h00) dia 12 de Novembro (domingo). Local: Em frente Câmara Municipal de João
Monlevade
3- Confirmações de inscrição E RETIRADA E KIT: 06h00 até às 09h00 (em ponto)
4- Previsão de resultado: 14h00
5- Tempo para recurso: 15 minutos
6- Homologação oficial do resultado: 14h20
7- Início da premiação (previsão): 14h30
8- Encerramento (previsão): 15h30
SOBRE AS INSCRIÇÕES






INSCRIÇÃO: R$ 70,00 + 2 ATADURAS OU 5,00 (+ taxa do boleto) até o dia 09 de Novembro através do
site http://www.fmc.org.br/ (clique no cartaz), via e-mail: copagirus@yahoo.com ou via whatsapp: 31
98797-5945 (MONIQUE) 31 998724-8561 (RODRIGO)
AS INSCRIÇÕES SERÃO ENCERRADAS NO DIA 09 DE NOVEMBRO (23H00).
NÃO SERÃO FEITAS INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA.
AS ATADURAS OU 5,00 DEVERÃO SER ENTREGUES NA RETIRADA DO KIT, Nº E CHIP.
SOBRE AS CATEGORIAS/PREMIAÇÃO/QUILOMETRAGEM

1 - Parte da premiação: Premiação em dinheiro até a 3° colocação de algumas categorias
(abaixo especificadas) + TROFÉU ATÉ O 5° COLOCADO para todas as categorias.
2- OBSERVAÇÃO: Para o atleta somar pontos no Ranking Mineiro da Federação Mineira de
Ciclismo (FMC) ele deve ser filiado junto a esta entidade no ano corrente (2017).
3- HAVERÁ MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO PARA OS 200 PRIMEIROS ATLETAS QUE
COMPLETAREM A PROVA.

***PREMIAÇÃO TOTAL EM DINHEIRO DE R$ 4.010,00***
CATEGORIAS DE PERCURSO COMPLETO
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA OS TRÊS (3) PRIMEIROS MELHORES COLOCADOS
(AS) NA GERAL DO PERCURSO COMPLETO.
GERAL MASCULINA
1° R$ 300,00
2° R$ 200,00
3° R$ 100,00
GERAL FEMININA
1° R$ 200,00
2° R$ 150,00
3° R$ 100,00

CATEGORIAS DE PERCURSO COMPLETO (45 km)
1- Superelite Masculino – 19 a 29 anos (nasc. 1998 a 1988) SOMENTE ATLETAS FEDERADOS
1° R$ 200,00

2° R$ 150,00

3° R$ 100,00

1.1- Superelite Feminino – 19 a 29 anos (nasc. 1998 a 1988) SOMENTE ATLETAS FEDERADOS
1° R$ 200,00

2° R$ 150,00

3° R$ 100,00

2 - Sub-30 Masculino - 23 a 29 anos (nasc. em 1994 a 1988) SOMENTE ATLETAS FEDERADOS
1° R$ 150,00

2° R$ 100,00

3° R$ 50,00

3 - Júnior Masculino - 17 a 18 anos (nasc. em 2000 a 1999) SOMENTE ATLETAS FEDERADOS
1° R$ 100,00

2° R$ 80,00

3° R$ 50,00

3.1 - Júnior Feminino - 17 a 18 anos (nasc. em 2000 a 1999) SOMENTE ATLETAS FEDERADOS
1° R$ 100,00

2° R$ 80,00

3° R$ 50,00

4 – Cadete - 19 a 29 anos (nasc. em 1988 a 1998 / para atletas federados e não federados)
1° R$ 100,00

2° R$ 80,00

3° R$ 50,00

5 – Master A1 - 30 a 34 anos (nasc. em 1987 a 1983 / para atletas federados e não
federados)

1° R$ 130,00

2° R$ 100,00

3° R$ 50,00

6 – Master A2 - 35 a 39 anos (nasc. em 1982 a 1978) / para atletas federados e não
federados)

1° R$ 130,00

2° R$ 100,00

3° R$ 50,00

7 – Master B1 - 40 a 44 anos (nasc. em 1977 a 1973 / para atletas federados e não
federados)

1° R$ 130,00

2° R$ 100,00

3° R$ 50,00

8 – Master B2 -45 a 49 anos (nasc. em 1968 a 1972 / para atletas federados e não federados)
1° R$ 100,00

2° R$ 80,00

3° R$ 50,00

9 – Master 30+ Feminino – 30 anos e idades acima (nasc. em 1987 e anos anteriores)

ATENÇÃO: Nas categorias onde o número de atletas for inferior a 5 (cinco), os atletas
destas categorias passarão para as categorias imediatamente superiores sem que haja
acumulo de premiação.
No caso da premiação GERAL ela será acumulativa, o atleta premiado na “geral”
também subirá ao pódio e receberá o premio na sua categoria.
-----------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIAS DE PERCURSO REDUZIDO (35KM)
1 – Master C - 50 a 59 anos (nasc. em 1967 a 1958) / para atletas federados e não federados)
2 – Master D - 60 anos e idades acima (nasc. em 1957 e anos anteriores / para atletas federados e
não federados) (***)
3 - Dupla Masculina - 17 anos e idades acima (nasc. 2000 e anos anteriores) / só para atletas não
federados)
4- Dupla Feminina - 17 anos e idades acima (nasc. 2000 e anos anteriores) / só para atletas não
federados) (***)
5 - Dupla Mista

17 anos e idades acima (nasc. 2000 e anos anteriores) / só para atletas não

federados) (***)
6 – Master 30+ masculino – 30 anos e idades acima (nasc. em 1987 e anos anteriores)
7- Estreante masculino 13 a 29 anos/ só para atletas não federados e a critério técnico
8-Sub 30 feminino 29 anos a baixo / só para atletas não federados e a critério técnico
9 - Acima de 90kg - idade livre/ só para atletas não federados e a critério técnico
10- Turismo Feminino - 30 anos e idades acima (nasc. em 1987 e anos anteriores)

ATENÇÃO QUANTO AO CRÍTERIO PARA PARTICIPAÇÃO NAS CATEGORIAS NÚMEROS: 1 ao
10 do percurso reduzido, pois essas categorias só serão abertas caso sejam feitas pelo
menos uma (1) inscrição antecipada faltando uma semana para que a etapa aconteça. Após
esse prazo a organização não tem mais a obrigação de abrir essa categoria.
ATENÇÃO! A CATEGORIA ETÁRIA SERÁ DETERMINADA PELA IDADE DO ATLETA EM 31 DE
DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.
SOBRE A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
1 - Na cerimônia de premiação o protocolo exige que o atleta deva estar com o mesmo uniforme que
competiu (roupa de ciclista) ou com outra roupa que seja de ciclista (Obrigatório).
2 - Não será permitido sob hipótese alguma o atleta subir no pódio com camisa sem manga
ou sem camisa, sandálias, chinelos, descalço, camisa comum, bermuda comum ou similares, óculos
escuros ou boné.
3 - Será permitido ao atleta subir no pódio com a roupa de sua equipe ou do seu patrocinador ou
apoiador (roupa de ciclista).

4 - Caso o atleta não estiver presente no momento em que for chamado para receber a sua premiação,
esse atleta perderá a sua premiação (troféu, medalha e premiação em dinheiro se houver).
O atleta não perderá os pontos no Ranking da Federação Mineira de Ciclismo (FMC) 2017.
5 - Não será permitido a representação por terceiros na cerimônia de premiação.
6 - Somente em caso de força maior a organização irá permitir que o atleta seja representado por
terceiros, porém o representante deve trajar roupa de ciclista para receber a premiação. Neste caso, o
atleta deve procurar o organizador antes de deixar o local e por escrito solicitar tal representação. Caso
o atleta não siga esse procedimento será seguido o item número 4.
SOBRE O REGULAMENTO
Parágrafo único: “Este regulamento é particular, porém serão seguidas as normas e regulamentos da
União Ciclística Internacional (UCI), Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Federação Mineira de
Ciclismo (FMC) e Liga Mineira de Ciclismo (LMC) em qualquer situação que for necessária. ”
ATENÇÃO! O atleta inscrito se compromete a fazer a leitura de todo o regulamento da competição,
inclusive das entidades que regem o esporte em nosso estado, no Brasil e no mundo. A partir do
momento que o atleta está inscrito em qualquer etapa da Copa Girus de MTB, ele é obrigado a seguir
todas as normas e regulamentos da prova, em especial as normas e regras soberanas da União Ciclística
Internacional (UCI), Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Federação Mineira de Ciclismo e da Liga
Mineira de Ciclismo (LMC). Sob pena de desclassificação pela falta de conhecimento.
SOBRE AS CATEGORIAS DE FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA
***Para competir nas categorias Elite (Masculino e Feminino), Júnior (Masculino e Feminino), Sub-23
(Masculino e Feminino) e Sub-30 (Masculino e Feminino), o atleta tem que ser filiado junto a Federação
Mineira de Ciclismo (FMC) em se falando de Minas Gerais. O Atleta também pode se inscrever por outra
entidade devidamente reconhecida pela (CBC) seguindo a mesma regra quanto as categorias de filiação
obrigatória.
***O participante que não for filiado que se inscrever em qualquer categoria de filiação obrigatória será
desclassificado. A responsabilidade da escolha da categoria é exclusivamente da pessoa que irá competir
não cabendo nenhuma responsabilidade ao Comissário ao não ser de desclassificar o mesmo.
***NAS CATEGORIAS ONDE O NÚMERO DE ATLETAS FOR INFERIOR A CINCO (5), OS ATLETAS
PASSARÃO PARA A CATEGORIA IMEDIATAMENTE SUPERIOR SEM AVISO PRÉVIO, ou seja, as
categorias serão agrupadas. NO ENTANTO, O ATLETA LEVARÁ A SUA PONTUAÇÃO NO
RANKING EM SUA CATEGORIA OFICIAL DE ACORDO COM A POSIÇÃO QUE CONQUISTOU NA
CLASSIFICAÇÃO.
ATENÇÃO! É de inteira responsabilidade do atleta o mesmo se inscrever na categoria correta
principalmente se for atleta filiado, sob pena de desclassificação.
SOBRE O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
O pagamento da premiação será feito de acordo com a situação 1 descrita abaixo.
1 - No ato da cerimônia de premiação no dia do evento em dinheiro.
SOBRE AS ETAPAS
SOBRE PROVA ADIADA OU CANCELADA
A organização reserva-se no direito de adiar ou cancelar a prova em virtude de qualquer
imprevisto que possa trazer transtornos para organização, atletas e todos os envolvidos,
neste caso, a organização marcará outra data (OU EM, 2017 OU 2018) para realização da
prova adiada, e as inscrições confirmadas serão válidas para etapa correspondente a adiada,
essa decisão poderá ser tomada sem aviso prévio. A ORGANIZAÇÃO RESERVA-SE NO DIREITO
DE ADIAR OU CANCELAR A ETAPA PRINCIPALMENTE EM CASO DE CHUVA (ou condições
climáticas), pois as trilhas e estradas se tornam intransitáveis dificultando assim o socorro
médico ou resgate do atleta, OU EM VIRTUDE DE BAIXO NÚMERO DE INSCRITOS. Sob
hipótese alguma o valor pago pela inscrição será devolvido. A inscrição é pessoal e
intransferível. Todos os custos referentes a participação do atleta inscrito é de
responsabilidade do mesmo. O atleta que fizer a inscrição antecipada e não comparecer na
prova não tem direito sob hipótese alguma de ter outra inscrição, ele perde a inscrição. Se o
atleta fez a inscrição e não compareceu essa atitude é de sua responsabilidade.

Resultados, fotos, vídeos: Serão divulgados a partir da quinta-feira após a realização da etapa.
Sobre o Congresso Técnico: No Congresso é passado todas as informações sobre a prova. No
Congresso é direito da organização fazer todas as mudanças técnicas e na programação do evento caso
seja necessário.
Área para as equipes: Havendo a disponibilidade de espaço, a organização reservará um espaço para
a montagem das tendas ou barracas.
Atenção! Não será permitida a montagem de barracas, tendas, estandes ou similares para a
comercialização de produtos sem autorização da organização. Caso isso ocorra a organização irá cobrar
uma taxa de utilização do espaço físico (R$ 1000,00).
Comentário sobre os percursos: Os percursos e circuitos são elaborados em Minas Gerais, o que se
resume a muitas subidas longas, subidas curtas, serras, trechos planos, partes de trilhas, trechos de
pequenos riachos, distritos, vilas, fazendas, e muitas estradas de chão. O atleta tem que se preparar
para todos os tipos de terrenos. Não necessariamente serão usados todas essas situações dentro de um
percurso ou circuito.
ATENÇÃO! A organização não é obrigada a ceder frutas, água, café da manhã, almoço, brindes de
participação ou medalhas de participação para o atleta inscrito. Caso isso ocorra será uma cortesia da
organização.
ALGUNS CRITÉRIOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO
1- Caso trafegue ao longo do percurso ou nas áreas de apoio na contramão, principalmente
após a sua chegada.
2- Caso preencha a ficha de inscrição com informações falsas.
3- Caso faça qualquer alteração ou cole adesivos na placa de identificação.
4- Caso troque de bicicleta ou participante.
5- Caso seja acompanhado por terceiros ao longo do percurso. O atleta é obrigado a avisar
que foi acompanhado por um desconhecido para que o caso seja analisado, caso o contrário o
atleta será desclassificado.
6- Caso receba ajuda de terceiros ou de outros atletas ao longo do percurso ou fora da área de apoio,
seja com peças, ferramentas, acessórios, água ou alimentação ou outra situação. Somente nas
categorias Duplas (masculina e mista) os atletas podem se ajudar (atletas da mesma equipe), inclusive
um empurrando o outro.
7- Caso o atleta, familiar ou membro da equipe, prejudique seja com palavras, ações, gestos ou outro
modo à reputação de todos os envolvidos no evento.
8- Caso não passe pelo trajeto demarcado (cortar caminho).
9- Caso não passe pela cronometragem.
10- Caso faça manobra desleal que possa trazer acidentes ao oponente principalmente na chegada.
11- Caso pegue carona durante a prova ou vácuo atrás de qualquer veículo (motor ou com tração
animal).
12- Caso atrapalhe o trabalho dos fiscais e equipe de cronometragem.
13- Caso não siga as instruções da equipe de cronometragem.
14- Caso não coloque o pé no chão se for solicitado pela equipe de cronometragem, comissário ou fiscal.
15- Caso faça ultrapassagem dentro do corredor de cronometragem.
16- Caso seja flagrado sem camisa ou com o capacete desabotoado (solto) durante a prova.
Caso o atleta seja flagrado após a realização da competição em rede social nestas condições
(seja por fotos ou filmagem). O mesmo receberá uma notificação solicitando a devolução da
premiação e sendo avisado que está desclassificado.
17- O atleta poderá usar mochila de hidratação.
18- É proibido participar descalço, de chinelos ou sandálias (sob pena de desclassificação).
19- É obrigatório o uso de capacetes, bermuda de ciclista e camisa de ciclista. É recomendável
o uso de luvas e óculos de proteção.

NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CALÇA, PERNITO, MEIAS LONGAS OU DE COMPRESSÃO, QUALQUER
MATERIAL COMPRESSIVO SEJA NO JOELHO OU COTOVELOS, APARELHOS ELETRÔNICOS, CAMERA DE
VÍDEO, FONES DE OUVIDO, QUALQUER OBJETO QUE MODIFIQUE O EQUIPAMENTO OU O UNIFORME.
20- É obrigatório que o numeral costal seja colocado na altura do bolso (lombar).
21- É obrigatório que o participante apresente o documento de identidade original (ou cópia
autenticada) ou certidão de nascimento para que conclua a confirmação da inscrição (sob
pena de não participar da competição).
22- É obrigatório que o participante preencha todas as informações solicitadas na ficha de inscrição e
assine.
23- O participante deve se portar com prudência, pois pode ser responsabilizado pelos acidentes que
causar ou forma de se portar perante as pessoas.

24- O atleta deve pedir autorização para subir no pódio em companhia de filhos (as). É proibido subir no
pódio com bandeiras, banner ou similares.
25- O atleta que for flagrado fazendo o uso de algum tipo de substância ilegal será desclassificado
imediatamente e será enviado um comunicado para as entidades (UCI),
(CBC), (FMC) e (LMC) relatando tal conduta anti-desportiva para que seja tomada as providências.
26- O atleta será desclassificado se for flagrado usando calça, meias de compressão de qualquer marca
e tamanho ou qualquer tipo de meião.
27- o Atleta será desclassificado se for flagrado com qualquer acessório no capacete, na sua roupa ou na
sua bicicleta.
ATENÇÃO! PARA O USO DE MANGUITOS, PERNITOS O ATLETA DEVE CONSULTAR O ORGANIZADOR OU
O COMISSÁRIO QUE ESTIVER PRESENTE NA PROVA. ATÉ ENTÃO ESTÁ PROIBIDO.
SOBRE PENALIZAÇÕES/AVISOS
Parágrafo único: "De acordo com a conduta do atleta mediante aos cronometristas, membros da
organização, direção de prova, comissários ou outros atletas, antes, durante ou após a etapa, este
atleta poderá perder a sua pontuação e receber uma notificação ou multa."
1- O atleta que desistir da prova seja por qualquer motivo deve imediatamente procurar o membro da
organização mais próximo e avisar do seu abandono e entregar a sua placa de identificação. Caso o
atleta não faça esse aviso, na etapa seguinte a organização terá o direito de aceitar ou não a sua
inscrição. Não deixe de avisar, pois tivemos um caso no passado onde o atleta desistiu da prova e foi
conhecer uma cachoeira que havia no meio do percurso. Essa atitude irresponsável mobilizou uma
equipe grande de busca e trouxe grandes transtornos.
2- A organização reserva-se no direito de não aceitar a participação de atletas que tenham um histórico
negativo em eventos esportivos.
SOBRE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS OU/OUTROS
Para fazer a solicitação seja de certificados, documentos, recibo (simples), troféu, adesivo para troféu,
medalha ou outros. O atleta deverá fazer contato enviando um e-mail para: copagirus@yahoo.com
Atenção! Os custos com correio ou outros é de responsabilidade do solicitante.
OBSERVAÇÕES SOBRE O REGULAMENTO
1- O atleta deve se portar com respeito e educação junto a qualquer membro da organização,
principalmente quando for feita alguma solicitação pelo mesmo após o término do evento ou na semana
após a realização do evento.
2- O atleta que está participando pela primeira vez de uma competição é obrigado a saber
tudo sobre o regulamento e da forma correta de se portar durante um evento esportivo.
3- Após a competição a organização não é obrigada a responder o atleta imediatamente (seja por e-mail
ou rede social).
4- A organização não tem nenhuma obrigação de tirar dúvidas sobre o regulamento no dia da
etapa.
5- Caso o participante sofra algum acidente o mesmo será removido para um Hospital ou
Pronto Socorro mais próximo.
Importante: É de total responsabilidade cada participante ter um convênio médico para a sua
assistência, cobertura e própria segurança caso venha a sofrer algum acidente.
Atenção! Não será permitido a comunicação de rádio entre atletas e equipes. Não será permitido
nenhum tipo de filmagem com celulares ou similares nas provas de XCP, XCM e XCO. Não será permitido
o uso de fone de ouvidos, rádio, celular ou qualquer outro aparelho sonoro ou similar que possa produzir
som no momento em que o atleta estiver competindo. As câmeras de vídeo só serão permitidas presas
no guidão da bicicleta e só serão permitidas serem usadas nas provas no formato XCP e XCM, o atleta
flagrado com a câmera fora do guidão da bicicleta será desclassificado. Não serão permitidas câmeras de
vídeos ou similares nas provas no formato XCO, o atleta flagrado será desclassificado.
SOBRE AS CATEGORIAS DUPLAS
É obrigatório que a Dupla chegue junto, segue critério para a modalidade no formato (XCP ou XCM).
No formato (XCO) a Dupla deve passar no corredor de cronometragem um perto do outro, manter dessa
forma até o final da contagem de voltas. É expressamente proibido o uso de qualquer tipo de corda ou
similar que possa ser usado para puxar qualquer um dos componentes da Dupla (desclassificação
imediata).
ATENÇÃO! Em caso de “sprint” entre as duplas, ou seja, 2 Duplas totalizando 4 atletas dentro da
disputa, a classificação se dará pela primeira roda que cruzar a linha de chegada.

Responsabilidades e obrigações: A organização, prefeitura, patrocinadores, apoiadores e as demais
entidades envolvidas no evento, não se responsabilizam por furtos, roubos, danos de equipamentos ou
bicicletas ou por qualquer lesão que o atleta, membro da equipe ou público venha a sofrer durante o
evento ou no momento em que estiver competindo ou após. É obrigação do participante que o mesmo
zele pelos seus pertences pessoais e pela sua integridade física. É obrigação que cada participante leve
consigo toda a sua comida e bebida que for consumir antes, durante e depois do evento. A organização
colocará a disposição um (1) ponto de apoio de água ou mais dentro do percurso (de acordo com a sua
dificuldade técnica) caso seja necessário.
Resultado da prova e recurso: O objetivo do recurso é manter a ordem sobre a questão que será
analisada, ou seja, manter o entendimento entre as partes e resolver até o fim o que foi solicitado
elevando ao máximo o espírito esportivo dentro da competição. Portanto, tão logo a equipe de
cronometragem apure o resultado, o mesmo será disponibilizado para os atletas. O recurso só será
aceito até 15 min. após anunciado o resultado. Passando este prazo o resultado será
homologado pelo organizador, diretor de prova ou comissário. Para a entrada do recurso o
atleta deve pagar uma taxa no valor de R$ 100,00, deve retirar uma folha na secretaria para
descrever o fato e entregar em mãos do organizador, diretor de prova ou comissário. É
obrigatório que o recurso esteja assinado por no mínimo três (3) testemunhas (nome, RG, cidade). Caso
o recurso seja julgado procedente, o valor será devolvido.
Atenção! O valor da inscrição não será devolvido sob nenhuma hipótese e não será aceito recurso de
recurso. O recurso é individual, não serão aceitos recursos coletivos. O atleta que entrar com recurso
terá que apresentar provas (fotos, filmagens) seja de algum expectador, familiar ou membro da
equipe. Não serão aceitos recursos sem provas.
Importante! Somente o atleta que esteja envolvido em qualquer situação dentro da competição poderá
entrar com o recurso. Familiares, amigos, membro da equipe ou qualquer pessoa que estiver
acompanhando o atleta envolvido no recurso que por ventura, reclamar, criticar, gritar ou trazer
qualquer tipo de transtorno para o organizador, diretor de prova ou comissário que possa atrapalhar o
julgamento do recurso, fará com que o atleta seja desclassificado imediatamente. Somente o atleta
inscrito tem o direito de resolver a sua situação.
ATENÇÃO! A organização reserva-se no direito de alterar a classificação de qualquer etapa caso seja
verificado a necessidade dessa atualização de resultado, pode ser em virtude de: erro de digitação da
organização, atleta sob penalização, atleta que passou dados falsos na ficha de inscrição, atleta que
rasurou a ficha de inscrição, atleta que se inscreveu dentro da categoria errada ou fora de sua faixa
etária de idade ou outros. É obrigação do atleta o mesmo saber de todas as regras de conduta para se
inscrever dentro de uma competição. O resultado da etapa poderá ser revisto.
Publicidade e direito de uso de imagem: A competição será filmada e fotografada e estas imagens e
fotos estarão disponíveis para os atletas sem nenhum custo e serão usadas para futuras divulgações.
Parágrafo único: “O regulamento não está em discussão sob hipótese alguma.
Casos omissos serão julgados pelo Comissário de Prova da 3ª Copa Girus de MTB João
Monlevade.

