REGULAMENTO GERAL
Etapa Fazenda Terra Viva
12 de dezembro de 2021
1 – INSCRIÇÃO
As inscrições são abertas à atletas federados ou não, com idade igual ou superior a 14 anos, ou
seja, nascidos até o ano de 2007, com idade completa até o dia 11/12/2021. Para as categorias
solos e duplas. As duplas 2 (dois) ciclistas, solo (individual), divididos nas seguintes categorias:

Categoria
Masculino Light

Categoria
Feminina Light
Categoria Geral
Categoria Geral

Categoria
Masculino Sport

Categoria
Masculino Pró

Categoria
Feminina Sport

Categoria
Feminina Pró

Duplas
Masculina
Femina e Mista

Masculino 14/25 Light
Masculino 26/35 Light
Masculino 36/45 Light
Masculino 46/55 Light
Masculino 55 + Light
Feminino 14/25 Light
Feminino 26/35 Light
Feminino 36/45 Light
Feminino 46/55 Light
Feminino 55 + Light
Masculino solo Geral Sport e Pró
Feminino Solo Geral Sport e Pró
Masculino 14/19 Sport
Masculino 20/29 Sport
Masculino 30/39 Sport
Masculino 40/49 Sport
Masculino 50/59 Sport
Masculino 60 + Sport
Masculino 14/19 Pró
Masculino 20/29 Pró
Masculino 30/39 Pró
Masculino 40/49 Pró
Masculino 50/59 Pró
Masculino 60 + Pró
Feminino 14/25 Sport
Feminino 26/37 Sport
Feminino 38/49 Sport
Feminino 50 + Sport
Feminino 14/25 Pró
Feminino 26/37 Pró
Feminino 38/49 Pró
Feminino 50 + Pró
Dupla masculina Sport
Dupla masculina Pró
Dupla feminina Sport
Dupla feminina Pró
Dupla mista Sport
Dupla mista Pró

Idade entre 14 a 25 anos
Idade entre 26 a 35 anos
Idade entre 36 a 45 anos
Idade entre 46 a 55 anos
Idade entre 55 +
Idade entre 14 a 25 anos
Idade entre 26 a 35 anos
Idade entre 36 a 45 anos
Idade entre 46 a 55 anos
Idade entre 55 +
Idade mínima de 14 anos – Nascidos até o ano de 2007
Idade mínima de 14 anos – Nascidas até o ano de 2007
Idade entre 14 a 19 anos – Nascidos no ano de 2002 a 2007
Idade entre 20 a 29 anos – Nascidos no ano de 1992 a 2001
Idade entre 30 a 39 anos – Nascidos no ano de 1982 a 1991
Idade entre 40 a 49 anos – Nascidos no ano de 1972 a 1981
Idade entre 50 a 59 anos – Nascidos no ano de 1962 a 1971
Idade acima de 60 anos – Nascidos no ano de 1900 a 1961
Idade entre 14 a 19 anos – Nascidos no ano de 2002 a 2007
Idade entre 20 a 29 anos – Nascidos no ano de 1992 a 2001
Idade entre 30 a 39 anos – Nascidos no ano de 1982 a 1991
Idade entre 40 a 49 anos – Nascidos no ano de 1972 a 1981
Idade entre 50 a 59 anos – Nascidos no ano de 1962 a 1971
Idade acima de 60 anos – Nascidos no ano de 1900 a 1961
Idade entre 14 a 25 anos – Nascidas no ano de 1996 a 2007
Idade entre 26 a 37 anos – Nascidas no ano de 1984 a 1995
Idade entre 38 a 49 anos – Nascidas no ano de 1972 a 1983
Idade acima de 50 anos – Nascidos no ano de 1900 a 1971
Idade entre 14 a 25 anos – Nascidas no ano de 1996 a 2007
Idade entre 26 a 37 anos – Nascidas no ano de 1984 a 1995
Idade entre 38 a 49 anos – Nascidas no ano de 1972 a 1983
Idade acima de 50 anos – Nascidos no ano de 1900 a 1971
Idade mínima de 14 anos – Nascidos até o ano de 2007
Idade mínima de 14 anos – Nascidos até o ano de 2007
Idade mínima de 14 anos – Nascidas até o ano de 2007
Idade mínima de 14 anos – Nascidas até o ano de 2007
Idade mínima de 14 anos – Nascidas até o ano de 2007
Idade mínima de 14 anos – Nascidas até o ano de 2007
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Categoria PNE
Paraciclismo
Categoria
E-bike

Masculino PNE - Paraciclismo
Feminino PNE - Paraciclismo
Masculino E-bike Sport
Feminino E-bike Sport
Masculino E-bike Pró
Feminino E-bike Pró

Idade mínima de 14 anos – Nascidas até o ano de 2007
Idade mínima de 14 anos – Nascidas até o ano de 2007
Idade mínima de 14 anos – Nascidos até o ano de 2007
Idade mínima de 14 anos – Nascidas até o ano de 2007
Idade mínima de 14 anos – Nascidos até o ano de 2007
Idade mínima de 14 anos – Nascidos até o ano de 2007

IMPORTANTE: AS CATEGORIAS QUE NÃO OBTIVEREM PELO MENOS 10 INSCRITOS SERÁ
AUTOMATICAMENTE CANCELADA E OS ATLETAS COMUNICADOS PARA POSSÍVEL MUDANÇA DE
CATEGORIA.
IMPORTANTE: Não serão aceitas inscrições de atletas menores de 14 anos, ou seja, que tenham nascido
após o ano de 2007, todos os menores de idade que se inscreverem, devem ter CPF e indicar um
responsável legal e apresentar na retirada do kit a autorização devidamente preenchida e assinada
(disponível para ser baixado no site oficial).
✓ É terminantemente proibida à participação do atleta em mais de uma categoria, Ex.: competir na
categoria Duplas e também na categoria Solo.
✓ A inscrição somente será aceita após o pagamento integral. No caso das duplas, ambos os atletas
devem realizar o pagamento integral, informar o nome da equipe.
✓ Somente serão validas as categorias com mais de 10 (DEZ) inscrições. Caso alguma categoria não
atinja o número mínimo de inscritos, esta poderá ser remanejada com aviso prévio de 5 dias da
retirada do kit.
✓ Não será permitida em nenhuma categoria ciclistas com bicicletas modelo “Tandem”, “Cyclocross”
“Gravel” ou qualquer outra que não seja modelo Mountain Bike.
✓ É proibida a troca de bicicletas e atletas em todas as categorias durante a prova, acarretando em
desclassificação imediata dos envolvidos.
✓ Em caso de sinistro com a bike ou atleta, este pode seguir pelo percurso a pé, desde que
acompanhado de sua bicicleta, carregada, arrastada ou empurrada pelo próprio atleta. Um atleta
que não siga a esta determinação fica proibido de prosseguir pelo percurso da prova.
O valor da inscrição não será devolvido em caso de desistência, antes ou durante a prova.
✓ Também não será transferido para qualquer outro evento. Podendo apenas ser transferido
para outro atleta com até 07 dias de antecedência do evento.
✓ A prova será realizada mesmo com chuva e poderá ser cancelada em caso de catástrofe natural, ou
após decisão unânime dos Diretores de Prova, por isso esteja preparado e prevenido. Poderá o
organizador suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo, ou
motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes, sem ter que devolver qualquer quantia
paga aos atletas.
✓ Não serão aceitos nomes de equipes com palavras de baixo calão, palavras que gerem qualquer
tipo de protesto, que denegrir a imagem do evento ou da cidade sede, neste caso a equipe será
notificada, caso não o altere o nome, equipe será desclassificada.
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✓ Após o registro final de inscrição, NÃO serão permitidas trocas de categorias, a alteração de
participantes, só poderá ocorrer mediante autorização da direção da prova.

2 – PREMIAÇÃO
➢ Serão premiados os 03 primeiros na categoria GERAL com troféus.
➢ Haverá premiação com troféu de 1° ao 7º lugar para todas as categorias solos e duplas da Pró e
Sport, que possuam mais de 10 atletas inscritos.
➢ A categoria Bike elétrica terá premiação do 1° ao 3° lugar no geral, ou seja, não haverá sub
categorias.
➢ Todos os ciclistas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, e que estiverem devidamente
inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão (01) medalha de finisher.
➢ Poderá haver sorteio de brindes dos apoiadores e patrocinadores entre todos os atletas
participantes quando cedidos pelos mesmos.

3 - A PROVA
•

É uma prova de ciclismo no estilo XCM Mountain Bike.

•

A prova será realizada na FAZENDA TERRA VIVA – rua Nova Odessa – Atibaia – SP - CEP 12940-000

•

A Prova (largada) terá seu início a partir das 08h30 horas do dia 12/12/2021.

•

A partir das 06 horas começa o início da triagem e check-in conferência de dados obrigatórios a todos.

•

A categoria Passeio terá aproximadamente 17 kms de percurso com altimetria aproximada de 180
m.

•

A categoria Sport terá aproximadamente 35 kms de percurso com altimetria aproximada de 700m.

•

A categoria Pró terá aproximadamente 55 kms de percurso e altimetria aproximada de 1500m.

•

Todas as categorias poderão sofre alterações quanto a distância ou altimetria, caso a organização da
prova julgar necessário.

•

Às 08:15 horas será liberado o acesso dos atletas para alinharem suas bikes e se posicionarem para
a largada oficial.
A cronometragem será realizada através de transponder (chips), mas até a data da prova poderemos
alterar a forma de cronometragem, ficando a critério da organização a forma de cronometragem a
ser utilizada. Em ambos os casos a organização informará durante a prova, parciais da classificação.

•

•

Não é permitido ao ciclista pedalar no circuito durante a competição com fones de ouvido, escutando
música, com rádios telecomunicadores ou o uso de alto falante para música ou qualquer outro
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aparelho eletrônico sem autorização prévia da Direção de Prova, caso algum ciclista seja pego usando
um destes itens citados, será desclassificado.
•

Todo competidor deve estar devidamente trajado como ciclista. Não será permitido pedalar com
sunga, sem camisa e de chinelos.

•

No Check-in, TODOS os participantes deverão apresentar seus documentos com foto para a
conferência de dados, retirada de chip individual.

•

Em caso de perda do chip de cronometragem não haverá reposição gratuita, pois, a perda não é de
responsabilidade da organização. O uso do chip é de total responsabilidade do atleta. Caso o atleta
solicite outro chip de cronometragem será cobrada uma taxa de R$ 40,00, paga no ato e em espécie
(dinheiro) não serão aceitos cartões de crédito ou débito.

•

Todas as bikes serão inspecionadas e terão uma identificação preza a elas e é obrigatório terminar a
prova com essa identificação para não configurar a troca da bike durante o percurso.

4 - LARGADA
❖ A Largada da Pró será as 8h30
❖ A Largada da Sport será as 08h40
❖ A Largada da FUN será as 08h45
❖ É obrigatório o uso de capacete afivelado, este é um item que causa o impedimento do atleta
largar.

❖ A organização pode impedir a largada do atleta que esteja utilizando algum objeto ou
equipamento que seja inadequado ao evento ou traga risco aos demais competidores.

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS, PENALIZAÇÕES E ITENS ELIMINATÓRIOS
Os equipamentos capacete, sapatilhas, camisas, bermudas, bicicleta, etc. utilizados pelo corredor
não podem ser deturpados do seu uso enquanto equipamento vestuário ou de segurança, por
acréscimo de sistemas mecânicos ou eletrônicos que não tenham sido aprovados.
Todos os atletas deverão largar devidamente trajados com roupa de ciclismo. Não será permitido o
uso de camisas de futebol ou qualquer outro esporte que não seja a camisa de ciclismo.
É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a
competição. A título de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer água potável para cada
atleta inscrito, em pontos de hidratação ao longo do percurso.
O atleta poderá carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e os outros
competidores.
Percurso: o competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela organização, sob pena de
desclassificação para quem burlar o percurso. O percurso será balizado com placas de sinalização,
fita zebrada, bandeirolas e marcas de cal no chão. O uso de atalhos é completamente proibido e
levará à desclassificação. Serão desclassificados os atletas que fornecerem falsas informações,
praticarem manobras desleais com outros atletas, tiver conduta antidesportiva mesmo não sendo
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no momento da prova, seguirem por caminhos não permitidos ou pegar carona, trocar de bicicleta
ou atleta não possuir pelo menos um dos números de identificação durante a prova, estar
acompanhado por terceiros no percurso (inclusive animais de estimação), dar ou receber
manutenção fora dos pontos oficiais de apoio, largar fora da área de sua categoria, desrespeitar
membros da organização, tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação).
É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio no percurso
da prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado.
Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos
serão anunciados e afixados para avaliação dos atletas interessados. f) Recursos serão aceitos até
15 minutos após a divulgação do resultado oficial. Passado este prazo, o mesmo será homologado
pela Organização e divulgado como oficial.
Somente serão aceitos recursos por escrito e acompanhados de um depósito de R$ 100,00. Caso
seja julgado procedente, o depósito será devolvido.
Não serão aceitos recursos coletivos.
Tempo Limite: o tempo limite para completar a prova será de quatro (4) horas contadas a partir da
largada dos atletas que farão o percurso Pró e Sport.
O atleta que não completar a prova no tempo determinado será desclassificado.
Não é permitida a troca de bicicleta.
Numeração: o atleta receberá um numeral, sendo o mesmo pessoal e intransferível. O numeral
deverá ser fixado no guidão da bike. Em nenhuma hipótese o tamanho das placas de numerais
poderá ser alterado ou cortado, sob pena de punição podendo chegar até a desclassificação do
atleta.
A organização, promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de
equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes
causados por acidentes durante o treinamento ou competição.
A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada pela organização. Os atletas que tiverem
alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso contrário,
todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso em qualquer data, sem
qualquer compensação financeira.
É responsabilidade de cada participante: – ter um convênio médico (para assistência/cobertura
financeira em caso de acidente).
As equipes de socorro que atuam no evento prestarão somente os primeiros socorros e
encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí termina a
responsabilidade da Organização. Todas as despesas hospitalares correrão por conta do
acidentado.
Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza.
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Ao se inscrever nesta competição cada participante declara ter entendido e aceitado todas as
normas e isenta o Organizador, Promotor, Patrocinadores e Apoiadores deste evento de toda e
qualquer responsabilidade quanto a furtos ou roubos, acidentes, ou seja, sobre quaisquer
conseqüências de sua participação neste evento.
Declara ainda que não esteja impedido de participar deste ou qualquer outro esporte por motivos
médicos.
É proibido que qualquer pessoa corra com a plaquinha de outra pessoa.
Aconselhamos o uso também da Luva e óculos.
Será desclassificada a equipe ou atleta solo que alterar o número de identificação, cortando o
numeral, escondendo o patrocinador do evento ou acrescentando qualquer outra propaganda no
mesmo.
Será desclassificada a equipe ou atleta solo que realizar qualquer atividade promocional
(distribuição de brindes, uso de banners, folhetos de propaganda, vendas e etc.) sem autorização
prévia da comissão organizadora.
Qualquer atitude antidesportiva, desrespeito aos staffs, organizadores, patrocinadores, público,
demais competidores ou a este regulamento, bem como sujar o local com lixo e depredação, brigas
será punida rigorosamente com a desclassificação da equipe ou atleta solo, sem direito a recursos
ou apelações de qualquer espécie.
Nos trechos de trilha ou estrada, pedimos que os ciclistas circulem sempre que possível pela
DIREITA deixando a ESQUERDA LIVRE para facilitar a ultrapassagem, condutas antidesportivas serão
punidas (perda de tempo ou desclassificação) conforme a gravidade.
Informe aos seus convidados as regras da prova, você é o responsável por eles e poderá ser punido
com desclassificação caso os mesmos comentam alguma infração.

8 – RECURSOS
✓ A organização formará uma comissão para análise de eventuais recursos colocados pelos
participantes, e no ato da inscrição do atleta e/ou equipe, automaticamente se reconhece a
autoridade e as decisões desta comissão, como soberana em seus resultados e decisões.
✓ As penalizações serão deliberadas e decididas pela Comissão Diretora da Prova, somente entre o
término da competição e a premiação, durante a apuração dos resultados da cronometragem.
*Casos omissos serão julgados pela Comissão Diretora da Prova.

9 - OBRIGAÇÕES & RESPONSABILIDADES
❖ O competidor inscrito assinará eletronicamente um termo de responsabilidade que leu e está de
acordo com este regulamento. A Organização, os promotores e patrocinadores não se
responsabilizam por roubos e danos a equipamentos ou por qualquer traumatismo ou lesões em
atletas e assistentes causados. O atleta reconhece que a prática do mountain bike em trilhas é um
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esporte de risco e assume total responsabilidade por sua participação na prova. Menores de 18 anos
deverão apresentar ficha de inscrição assinada pelo responsável.
❖ Teremos um ponto de apoio com água para todos os atletas e visitantes com localização
demarcada pela organização dentro da arena principal (fazenda).
❖ Pontos de hidratação
01 ponto para a categoria Passeio em local determinado pela organização.
02 pontos de hidratação para categoria Sport em locais determinados pela organização e
previamente informados.
03 pontos de hidratação para categoria Pró em locais determinados pela organização e
previamente informados.
❖ A premiação que não for retirada na hora do evento, deverá ser retirada com a organização do Casca
Grossa até 10 dias após o dia da prova. Após essa data não disponibilizaremos mais troféus,
medalhas, nem o kit!
❖ Todo atleta deverá subir ao podium trajando seu uniforme, não podendo estar usando chinelos e
calça jeans. Só poderá subir com sua bike, o primeiro colocado de cada categoria, podendo por
apenas uma bike para foto perante o podium ou local de cerimônia de premiação.
❖ Solicitamos aos ciclistas que não deixem sujo o local do evento, a limpeza da área de apoio cabe a
cada uma das equipes, os mesmos deverão recolher o seu lixo. Jogar lixo no circuito é item
desclassificatório.
❖ Eventuais penalizações que possam vir a ocorrer ao longo da prova, que não estejam mencionadas
neste regulamento, serão solucionadas no fim da Etapa Fazenda Terra Viva e divulgadas até 48 horas
após o encerramento da prova.
❖ As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora ou pelos
Organizadores/Realizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
❖ Organização se reserva ao direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta solo,
e/ou, equipe.
❖ Está vetado empurrar ou rebocar qualquer atleta com dificuldades técnicas ou problemas mecânicos,
sujeito à desclassificação. (Ambos atletas)
Atenção: Teremos um número Iimitado de vagas para cada categoria, antecipe sua
inscrição. As inscrições só poderão ser feitas pelos veículos de comunicação oficiais da
prova. Caso esgote o número de inscrições categoria pretendida, você pode entrar na lista de inscrição
reserva, ou seja, a confirmação da sua participação poderá ser oficializada após o encerramento oficial das
inscrições, para isto você deverá enviar um e-mail para desafiocascagrossa.comercial@gmail.com ,
solicitando sua reserva.
Em caso de dúvidas, entre em contato preferencialmente pelo e-mail,
desafiocascagrossa.comercial@gmail.com, ou pelo telefone (11)97344-039 Falar com o Josué, de segunda a
sexta-feira, em horário comercial, das 8h às 17h.
Menores de 18 anos deverão obrigatoriamente apresentar autorização com assinatura do responsável, que
deverá ser entregue no dia da retirada do kit (termo de responsabilidade está disponível no site Minhas
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isncrições, a não apresentação da AUTORIZAÇÃO ASSINADA desclassifica automaticamente o participante,
ficando impedido de largar e participar da prova. (Autorização 3 Horas).

10 - Retirada de kits:
•
•
•
•

Em breve informações do kit.
Os kits só serão entregues mediante apresentação de documento original com foto, e poderão ser
retirados nos dias 04/12/2021 (sábado véspera da prova) das 08h00 às 16h00 e no dia da prova das
06:00 as 08:00.
Qualquer integrante pode retirar o kit dos atletas da própria equipe, desde que apresente
documento original com foto.
Na retirada do chip, será conferida a data de nascimento do atleta em seu documento original, caso
haja divergência com a data descrita na inscrição oficial, pode acarretar sua mudança de categoria.

Lote, Data, Valor, Categoria
1º lote R$ 100,00 de 15/09/2021 à 10/10/2021 – R$ 100,00 (cem reais) – para todas as categorias.
2º lote R$ 110,00 de 11/10/2021 à 05/11/2021 – R$ 110,00 (cento e dez reais) – para todas as categorias.
3º lote R$ 120,00 de 06/11/2021 à 25/11/2021 – R$ 120,00 (cento e vinte reais) – para todas as categorias.
As inscrições podem ser encerradas assim que o total de vagas forem preenchidos.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Li e estou de acordo com o seu regulamento. Estou ciente de que esta competição é um esporte de risco.
Atesto que estou clinicamente em condições e devidamente treinado.
Concordo em observar qualquer decisão oficial da corrida relativa à possibilidade de terminá-la
seguramente. Assumo todos os riscos em correr a Prova, inclusive os relativos a quedas, contatos com
outros participantes, assalto, efeitos do clima, incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do
tráfego. Tendo em vista esta renúncia de direitos e conhecendo todos estes fatos já citados, aceito a
inscrição e isento os organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou
sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades por qualquer fato que coloque fora da
participação da prova MTB DESAFIO DE TITÃS ETAPA FAZENDA TERRA VIVA,
Concedo permissão à organização, para que utilize minha imagem em fotos, filmes, gravações, etc., para
divulgação que mostre a minha participação.
COMISSÃO ORGANIZADORA
Organização: DESAFIO DE TITÃS
Direção de Prova: Henrique / Josué / Crespo
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