Regulamento particular do
Desaﬁo das Grutas 2018

30 SETEMBRO
XCP

VÁLIDO PELO RANKING MINEIRO
Atenção! Ao se inscrever ,o participante será obrigado a seguir todas as normas e regras exigidas.
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, veja o regulamento nas entidades.
Este documento poderá sofrer alterações sem aviso prévio até a data do evento. Em caso de dúvidas, valerá o texto impresso
disponível na secretaria da prova no dia da prova.
É de responsabilidade do atleta cadastrar um e-mail válido no ato de sua inscrição e ler os informativos enviados ao seu endereço
eletrônico, bem como acessar com frequência o site do evento para veriﬁcar possíveis modiﬁcações deste regulamento, notícias e
informações para sua participação na prova.

Ao se inscrever nesta competição, cada participante declara que:
1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele da página 01 à 10 deste regulamento.
2) Participa do Desaﬁo das Grutas 2018 por livre e espontânea vontade; em seu nome e de seus sucessores, isenta os
Organizadores, CBC Confederação Brasileira de Ciclismo, FMC Federação Mineira de Ciclismo, 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;
4) Está ciente que a prova se desenrola por trilhar técnicas em propriedade particular , contendo cavernas e onde á leis de
meio ambiente e têm que ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou
materiais causados por sua participação neste evento;
5) Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, acessórios, capacete...) durante toda
a prova;
6) ATENÇÃO: Realizada a inscrição, o atleta reconhece que não haverá reembolso do valor pago pela modalidade em
caso de desistência de sua participação no evento. Somente será aceito o cancelamento da inscrição e devolução do
dinheiro em caso de falecimento do atleta, outros casos como acidente do mesmo e ou imprevistos, será oferecido pela
organização a transferência da inscrição ou um vale inscrição com validade até 2 anos. Para ter direito a transferência ou
vale inscrição, o atleta tem até 7 dias antes da prova para fazer a comunicação EXCLUSIVAMENTE via e-mail:
contatocachorrolouco@gmail.com
Não serão aceitas transferência de inscrições ou vale inscrição com menos de 7 dias em hipótese nenhuma. Estar ciente
que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta.
7) Está ciente que se jogar embalagens ou lixo no percurso, bem como isso ocorrer por parte de sua equipe de apoio ou
acompanhantes, será desclassiﬁcado (no caso da equipe, se houver mais de um atleta, ambos serão desclassiﬁcados);
8) 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;
9) Está ciente que, além deste Regulamento Particular, sua participação está sujeita às normas impostas pela UCI, CBC e
pela Regulamentação da FMC.
10) A Cachorro Louco Adventures não se responsabiliza por emails enviados por terceiros; Emails oﬁciais serão enviados apenas
pela FMC ou email da empresa (cachorro Louco Adventures promoção e eventos).

Roteiro:
Os percursos da prova passam por diversos tipos de trilhas e trechos técnicos.
Os percursos serão sinalizados e demarcados com cal, ﬁtas, placas e, quando necessário, contarão
com pessoas de apoio ao longo do trajeto sinalizando.Modalidade XCO – Cross country olímpico, num
percurso sinalizado com ﬁtas, cal e placas:
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Program aç ão:

Modalidade: XCO
Válido pelo Ranking Mineiro 2018
Circuito de 4,5 km por volta.

Vagas Limitadas (150)

30 de Setembro de 2018
Local: Lapinha - Lagoa Santa MG
Sitio do Rod - Rua Nossa Senhora do Rosário, 333 - Lapinha - Lagoa Santa - MG
Conﬁrmação dos inscritos: 7h às 7:45h
1ª Largada: 8:30h
2ª Largada: 9:50h - Categoria Sport F e M - Sem DROP LUZIA
3ª Largada: 10:50h
4ª Largada: 12:15h
Premiação: 14h
Categorias:
ELITE MASCULINA 19 A 29 ANOS (NASC. 1999 E 1989) - SOMENTE FILIADOS.
ELITE FEMININA - 19 A 29 ANOS (NASC. 1999 E 1989) - SOMENTE FILIADAS.
JÚNIOR MASCULINO - 17 A 18 ANOS (NASC. 2000 A 2001). SOMENTE FILIADOS
SUB 30 - 23 A 29 ANOS (NASC. 1995 A 1989)
MASTER A1 - 30 A 34 ANOS (NASC. 1988 A 1984).
MASTER A2 - 35 A 39 ANOS (NASC. 1983 A 1979).
MASTER B1 - 40 A 44 ANOS (NASC. 1978 A 1974).
MASTER B2 - 45 A 49 ANOS (NASC. 1973 A 1969).
MASTER C1 - 50 A 54 ANOS (NASC. 1968 A 1964).
MASTER C2 - 55 ANOS E IDADES ACIMA (1963 E ANOS ANTERIORES).
CADETE - 19 A 22 ANOS – (1999 A 1996)
JÚNIOR FEMININO - 17 A 18 ANOS (NASC. 2000 A 2001). SOMENTE FILIADAS
SUB-30 FEMININO: 19 A 29 ANOS (NASCIDOS EM 1999 A 1989)
FEMININA MASTER 30 - 30 ANOS E IDADES ACIMA (NASC. 1988 E ANOS ANTERIORES).
SPORT FEMININO (ACIMA DE 18 ANOS) - percurso menor
SPORT MASCULINO (ACIMA DE 18 ANOS) - percurso menor
EXPERT - 17 A 18 ANOS – (2000 A 2001)
TURISMO MASCULINA A (ATÉ 29 ANOS) 18 A 29 ANOS
TURISMO MASCULINA B (ACIMA DE 30 ANOS)
PESO PESADO - (ACIMA DE 18 ANOS)- (ACIMA DE 95KG) - Comprovado o peso.
SEGURANÇA PÚBLICA (Militar, P.Civil, Guarda Municipal, agente penitenciário, forças armadas)
JUVENIL 12 A 16 ANOS (NASC. 2002 A 2006)

A referência usada para o cálculo das idades é o dia 31/12/2018
Obs.: Categorias com menos de 3 atletas serão canceladas e os atletas transferidos para a categoria seguinte.
PREMIAÇÃO:

Na cerimônia de entrega de premiação o protocolo exige que o atleta deva estar com o mesmo uniforme que
competiu. Não poderá estar sem camisa, usando sandália ou chinelo de dedos. É uma formalidade, uma
solenidade, um sinal de respeito. O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá o
prêmio (produto/medalha/troféu).Obs.: Está proibido levar ao pódio bicicleta, banners, crianças, animais,
etc.O não comparecimento, não obriga a organização de entrega futura de medalha ou qualquer tipo de
premiação.

Premiação do 1º ao 5º de cada categoria.
Medalhas exclusivas de participação para todos os atletas que completarem.
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INSCRIÇÕES:
1º Lote – 01 de agosto até 80 inscritos – R$ 75,00 + taxa
CAMISA EXCLUSIVA PARA OS 80 PRIMEIROS INSCRITOS. Após 80 vagas o valor é de R$ 85,00 + taxa
2º Lote – 01 de setembro ate 20 de setembro – R$ 100,00 se houver vagas.
MEDALHA EXCLUSIVA PARA TODOS QUE COMPLETAREM A PROVA.

Obs. Não haverá inscrições em hipótese alguma após preencher as 150 vagas.
Vagas Limitadas em 150

Menores de 18 anos deverão entregar, obrigatoriamente, a declaração para retirar o kit (baixe arquivo
no site e estará disponível no ato da inscrição) preenchido e assinado pelo seu respectivo responsável
LEGAL (pai ou mãe), que valerá como a sua autorização para participar no evento.
As inscrições são individuais.
ATENÇÃO: As inscrições são pessoais e intransferíveis. Sem exceções. Realizada a inscrição, o atleta
reconhece que não haverá reembolso do valor pago pela modalidade em caso de desistência de sua
participação no dia do evento, salvo em caso de cancelamento do evento por parte do Organizador.
Procedimento via:
a) Preencha corretamente e por completo sua ﬁcha de inscrição no site www.fmc.org.br.
b) Imprima o boleto através do site, realize o pagamento até a data limite constante no boleto.
c) O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data de conﬁrmação do
pagamento do boleto, e não da data de preenchimento da ﬁcha de inscrição.
e) O comprovante de pagamento é um documento único e, em caso de dúvida, deverá ser apresentado
na Secretaria de Prova para a retirada do kit do atleta.
Observações:

Para efetivação da inscrição, todos os atletas deverão doar, no mínimo, 2 Kg de alimentos não
perecíveis no dia e local da entrega do kit de prova. Os alimentos arrecadados serão destinados às
ações sociais nomunicípio de Lagoa Santa.
- Pedidos de alterações de dados na ﬁcha de inscrição até o dia 19/09/2018.
- Vagas limitadas em 150.
- À Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta.
Poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos, adicionar ou limitar o número de
inscrições do evento em função de necessidades ou disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio
aviso.
Inscrições pelo site: www.fmc.org.br
-Vagas limitadas em 150.
Direito de imagem:

O Desaﬁo das Grutas 2018, será registrado em vídeo e fotograﬁa pela organização e seus parceiros
oﬁciais. Osparticipantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notiﬁcá-la
por escrito à Organização no ato de sua inscrição no evento. Caso contrário ,estarão, automaticamente,
autorizando a suautilização de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, deﬁnitivo,
irrevogável e irretratável,sem limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou
no exterior, sem que seja devidaao autorizador qualquer remuneração.
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ATENÇÃO: Quantidade de voltas poderá sofrer alterações

1ª Largada - 8:30hs
MASTER C- 1
MASTER C - 2
TURISMO MASCULINA A

4 voltas
3 voltas
2 voltas
3 voltas
3 voltas
3 voltas
2 voltas
2 voltas

TURISMO MASCULINA B
SEGURANÇA PÚBLICA
EXPERT
JUVENIL MASCULINA
JÚNIOR FEMININA

2ª Largada - 9:40hs

Sem DROP LUZIA

SPORT FEMININO
SPORT MASCULINO

2 voltas
2 voltas

3ª Largada - 10:40hs
SUB-30 FEMININA
MASTER 30+ FEMININA
CADETE A
MASTER A2
MASTER B1
MASTER B2
PESO PESADO

3 voltas
3 voltas
4 voltas
5 voltas
4 voltas
4 voltas
3 voltas

4ª Largada - 12:15hs
ELITE MASCULINA
ELITE FEMININA
SUB 30 MASCULINA
MASTER A1
JÚNIOR MASCULINA

Corrida KIDS

6 voltas
5 voltas
5 voltas
6 voltas
5 voltas

2 voltas
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Obrigações e Responsabilidades dos participantes:
A organização será rigorosa na vistoria dos equipamentos de segurança.
- Acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como
acessar os informativos do evento para veriﬁcar possíveis modiﬁcações deste regulamento, notícias e
informações para sua participação no evento.
- Proibido receber a premiação: descalço, de chinelo e sem camisa.
(o atleta deverá estar uniformizado).

- Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a competição.
Obs.: O atleta inscrito não paga o acesso ao Sítio do Rod no valor de R$ 5,00 ( Mediante boleto
pago)
É EXTRAMENTE PROIBIDO PEDALAR SEM CAPACETE NO CIRCUITO E ADENTRAR AS
CAVERNAS SEM AUTORIZAÇÃO.
É proibida a troca de bicicletas e atletas em todas as categorias no decorrer da prova,
acarretando em desclassicação.
A título de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer água potável para reabastecimento dos squeezes
dos atletas (até 500 ml), em postos de controle ao longo do percurso.
Cada atleta é responsável pelo zelo e pela guarda de todo o seu equipamento/material de prova e objetos
pessoais.
- Ter um bom convênio médico (para assistência/cobertura ﬁnanceira em caso de acidente).As equipes de saúde
que apóiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital
mais próximo. A partir daí termina a sua responsabilidade. Todas as despesas hospitalares correrão por conta do
acidentado.
- Manter os números (frente da bicicleta) claramente visíveis durante toda a competição.
- Facilitar e dar passagem aos atletas mais rápidos que queiram ultrapassá-lo.
- Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza.
- Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova.
- Notiﬁcar imediatamente à Secretaria de Prova se vier a abandonar a competição por qualquer motivo. Caso isso
não ocorra, à Organização se reserva o direito de promover uma busca organizada e cobrar desse participante
todos os custos que forem gerados por esta ação.

ATENÇÃO: é proibido, sob pena de desclassiﬁcação do atleta e bicicletas não escritas acompanhado os
atletas.
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) 2018.
Haverá ponto de apoio ao atleta deﬁnido.
A organização, bem como seus patrocinadores, parceiros e apoiadores não se responsabilizam por
objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados sob responsabilidade dos staffs ou qualquer outra pessoa
relacionada ao evento, independente de qual for o motivo.
O percurso será marcado com cal, ﬁta zebrada e placas de avisos.
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Penalização com Desclassiﬁcação:
- Sujar o meio ambiente: descartar embalagens, objetos e/ou lixo na natureza (caso a Organização
forneça água em algum ponto do circuito, as embalagens deverão ser descartadas até, no
máximo, 20 metros
deste ponto. Todas as garrafas recolhidas serão doadas para ﬁns sociais e de reciclagem.
Rebocar ou ser rebocado por outro veículo (a motor) utilizando cordas ou quaisquer outros artifícios.
- Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais oﬁciais de prova.
- Pedalar sem capacete durante a prova.
- Manobras desleais contra outro biker.
- Comunicação na pista: não é permitido nenhum tipo de comunicação de rádio entre os atletas e entre
atletas e equipes. O atleta que estiver se comunicando será automaticamente desclassiﬁcado.
- Informações erradas ou falsas na ﬁcha de inscrição.
- Substituição de bike.
- Ser acompanhado por terceiros no percurso (carro, moto, bicicleta não inscritas e/ou outros).
- Receber manutenção de terceiros fora dos pontos oﬁciais de apoio.
- Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona.
- Largar em pelotão à frente daquele reservado para a sua categoria.
- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação).
- Biker cuja equipe de apoio sujar os locais de parada. Caso contrário sera dirigido a Policia de Meio
Ambiente.
- Não será permitido o uso de calça, pernito, meias longas ou de compressão, aparelhos eletrônicos,
cameras de vídeo, qualquer objeto que modiﬁque o equipamento ou o uniforme.
Recursos
Só serão aceitos recursos escritos, entregues na Secretaria Oﬁcial, durante o transcorrer da prova ou até
30minutos após a chegada do interessado. Recursos contra o resultado, até 15 minutos após sua
divulgação. Só serão julgados os recursos por escrito e acompanhados de um depósito no valor de R$
50,00 (cinquenta reais). Se julgado procedente, o depósito será devolvido, caso contrário, será doado a
uma instituição de caridade.
Apoio
A Organização indicará no Programa de Prova, os pontos oﬁciais para apoio, onde será permitida
amanutenção técnica. Cada participante é responsável por sua Equipe de Apoio e pelas conseqüências
advindas dos atos da mesma. O apoio realizado fora da área demarcada desclassiﬁca o atleta
imediatamente.
Haverá postos de hidratação de água.
A localização e quantidade dos postos de água serão divulgadas no site oﬁcial da prova e
preferencialmente instaladas em pontos de ﬁnal de subidas, ou a critério da organização, para permitir
atender ao maior número de atletas.
Os “staffs”, quando necessário, orientarão os atletas nos pontos especíﬁcos, sinalizarão os atletas
sobre apresensa dos atletas e servirão também como ﬁscalizadores durante a prova para se fazer
cumprir os termosdeste regulamento.
Tempo de prova:
Será de 1:40 hs para cada bateria, devendo todos os atletas serem recolhidos após esse tempo. Caso o
atleta se recuse a abandonar a prova, a organização não se responsabilizará por qualquer acidente,
furtos, roubos, entre outros, pois toda a estrutura de atendimento médico, equipes de resgate,
seguranças e ﬁscais estarão desmobilizados da prova após o tempo limite.
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Termo de Responsabilidade
Eu, “identiﬁcado na ﬁcha de inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, declaro para os devidos ﬁns
de direito que: Estou ciente de que se trata de uma competição de ciclismo em terra, cascalhos; Estou em
plenas condições físicas e psicológicas de participar desta prova e estou ciente de que não existe
nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas;
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação nesta prova (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a Comissão
Organizadora, apoiadores, parceiros e patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por
quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer.
Comprometo a fazer a leitura de todo o regulamento da competição, inclusive das entidades que regem o
esporte em nosso estado, no Brasil e nomundo. E sou obrigado a seguir todas as normas e regulamentos
da prova, em especial as normas e regras soberanas da UniãoCiclística Internacional (UCI),
Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Federação Mineira de Ciclismo (FMC). Sob pena de
desclassiﬁcação pela falta de conhecimento.
Li, conheço, aceito e me submeto a todos os termos do regulamento desta prova.
Estou ciente das penalidades e possível desclassiﬁcação que posso sofrer ao descumprir o regulamento
ou cometer faltas graves. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.
Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste Termo de Responsabilidade.
IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pelo Comissário da Federação Mineira de Ciclismo em
conjunto com a Direção de Prova.

Lagoa Santa 01 de agosto de 2018.

Organização Desaﬁo das Grutas 2018
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