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Trilhos da Mogiana Duathlon Séries 2018 – Etapa Morro Agudo, em sua 1ª edição, é 

organizado e realizado pela Esqueda Marketing Esportivo com o apoio da Secretaria de Esportes da 
Prefeitura Municipal de Morro Agudo. 
 
 
DATA: 18 de março de 2018 
 
HORÁRIO DA LARGADA: 08:00 
 
LOCAL DA LARGADA E CHEGADA: Centro de Lazer Municipal – Av. Mariano Volpon, S/Nº - Morro 
Agudo / SP 
 
DISTÂNCIAS:   PRÓ - Corrida 6km (02 voltas) + Ciclismo 30km (06 voltas) + Corrida 6km (02 voltas)  

                     SPORT - Corrida 3km (01 volta) + Ciclismo 15km (03 voltas) + Corrida 3km (01 volta) 
 
MODALIDADES: Haverão 02 (dois) percurso no ciclismo com distâncias similares, porém um será 
totalmente executado em vias asfaltadas (ROAD) e outro terá predominância de vias de terra e trilhas 
(MTB).  

 
ROAD: Percurso de asfalto, permitido qualquer tipo de bicicleta 

MTB: Percurso de terra e trilhas, permitido apenas bicicletas apropriadas para tal terreno 

 
CATEGORIAS:    

PRÓ ROAD Masculino                   PRÓ ROAD Feminino (6k 30k 6k – Asfalto - Bike Speed/MTB) 

PRÓ MTB Masculino                     PRÓ MTB Feminino (6k 30k 6k – Terra/Trilha - MTB)  

 

SPORT ROAD Masculino               SPORT ROAD Feminino (3k 15k 3k – Asfalto - Bike Speed/MTB) 

SPORT MTB Masculino                 SPORT MTB Feminino (3k 15k 3k – Terra/Trilha - MTB) 

 

Dupla SPORT ROAD Masculino / Feminino / Misto (3k 15k 3k – Asfalto - Bike Speed/MTB) 

Dupla SPORT MTB Masculino / Feminino / Misto (3k 15k 3k – Terra/Trilha - MTB) 
 
CLASSIFICAÇÃO: GERAL dentre os competidores de cada CATEGORIA sem referência quanto à idade 
que concluírem os referidos percursos em menor tempo dentre os inscritos. 
 
PREMIAÇÃO:  Solo: 1º ao 3º LUGAR – Troféus; 
            Dupla: 1º ao 3º LUGAR – Medalhões; 
 

a) A premiação terá início tão logo todos os resultados sejam apurados. Mesmo que todos os 
atletas (solo ou duplas) não tenham completado a prova.  

b) Não haverá duplicidade de premiação.  
 

INSCRIÇÕES: As inscrições serão feitas apenas pelo site www.incentivoesporte.com.br até o dia 10 de 
março de 2018 ou se atingirem os limites de 230 inscritos (Solo: 150 / Duplas: 40). 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO: 1º Lote.................: Solo - R$ 75,00  2º Lote.................: Solo - R$ 90,00 

            (até 28FEV18)      Dupla - R$ 140,00 (até 10MAR18)      Dupla - R$ 160,00 
 

http://www.incentivoesporte.com.br/
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KIT ATLETA: O Kit Atleta será composto por Camiseta de Poliamida, Número de Peito, Placa da Bike, 
SportBag, Medalha e Chip retornável. No caso das DUPLAS serão 02 (duas) camisetas / sportbags / 
medalhas. 
 

ENTREGA: 17 de março de 2018 das 10:00 às 17:00 em local a ser divulgado posteriormente; 
18 e março de 2018 das 06:00 às 07:00 no local da PROVA. 

 
a) A entrega será feita mediante apresentação de documento de identificação do atleta. Caso a 

retirada seja feita por terceiros, este deverá estar de posse da fotocópia do documento de 
identificação do atleta ou imagem da mesma de maneira eletrônica (Foto no celular / tablete). No caso 
da DUPLA, apenas um dos atletas pode efetuar a retirada do KIT; 

b) O tamanho da camiseta está sujeito disponibilidade na hora da entrega; 
  

PERCRUSO:  Os mapas dos percursos estarão disponíveis em www.esqueda.com/trilhos 
 
ÁREA DE TRANSIÇÃO: Antes do início da PROVA o atleta poderá adentrar na área de transição após 
sua abertura às 06:40 e não mais após o fechamento, às 7:40. (Não será permitida entrada antes da 
abertura ou depois do fechamento, o atleta que não dispor seu equipamento dentro do horário será 
desclassificado).  
 

a) É proibido pedalar na área de transição, o competidor deve montar e desmontar da sua 
bicicleta a partir da faixa pré-estabelecida e devidamente marcada;  

b) Só será permitida a entrada de atletas, devidamente identificado com pulseira oficial do 
evento, na área de transição;  

c) A numeração e identificação da categoria dos atletas será realizada na entrada da área de 
transição;  
- Número em um dos braços.   
- Identificação em uma das panturrilhas A – PRÓ / B – SPORT / C – DUPLA (ambos devem ser 
identificados). 
- O atleta que estiver sem a sua pulseira de identificação não será numerado. 

 
CORRIDA: O percurso de corrida tem aproximadamente 3000m, sendo o mesmo para todos os atletas. 
Portanto, atenção nas transições e na quantidade de voltas de cada categoria. 

a) O atleta é responsável por contar suas voltas (haverá fiscais efetuando a contagem); 
b) É obrigatório o uso visível do número de peito; 
c) O atleta deve estar sempre com o dorso coberto; 
d) Haverá pontos de hidratação ao longo do percurso; 

 
CICLISMO: O percurso do ciclismo tem aproximadamente 5000m e tem diferença para as duas 
modalidades existentes na prova.  Portando atenção nas transições e na quantidade de voltas de cada 
categoria. 

Na modalidade ROAD, onde a prova será realizada em asfalto, o atleta pode optar por executar o 
“percurso” com uma bicicleta tipo “mountain bike” ou “road”.  

Na modalidade MTB, onde a prova será realizada predominantemente em estradas de terra e 
trilhas, o atleta obrigatoriamente deverá executar o “percurso” com uma bicicleta tipo “mountain 
bike”. 

a) O atleta é responsável por contar suas voltas (haverá fiscais efetuando a contagem); 
b) O uso de CAPACETE de segurança afivelado é obrigatório; 
c) É obrigatório o uso visível da placa de identificação;  
d) O vácuo será liberado. Ciclistas com clip no guidão mais ATENÇÃO quanto à segurança; 
e) O atleta deve esta sempre com o dorso coberto; 
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f) O competidor deverá terminar a prova com a mesma bicicleta que iniciou. Em caso de quebra 
deverá carregá-la até a área de transição; 

g) É vedada a ajuda de terceiros, porém autorizada a ajuda de outros atletas; 
h) O atleta deverá “cantar” o seu número nos postos de controle; 
i) Não é permitido o bloqueio dos atletas que estiverem atrás, é proibida a utilização do “zigue 

zague” para impedir a ultrapassagem do oponente. ULTRAPASSAGENS SEMPRE FEITAS PELA 
ESQUERDA; 

j) Não haverá pontos de hidratação ao longo do percurso;  
 
DUPLAS: A modalidade DUPLA caracteriza-se por dois atletas, cada um executando uma parte da 
PROVA obrigatoriamente. O Atleta 1 executará “as duas” corridas e o Atleta 2 o ciclismo. Caso isso não 
ocorra a dupla será desclassificada. 

a) A dupla será identificada pela organização através de uma pulseira, a qual deve estar com o 
atleta que estiver executando a prova. O Atleta 1 deverá portar a pulseira enquanto executa 
seus dois percursos de corrida e o Atleta 2 deverá portar a pulseira enquanto executa seu 
percurso de ciclismo. Esta troca deverá ser realizada no local definido pela organização. 

 
CORTE: A prova PRO tem o tempo limite máximo de duração de 4h. A área de transição se fechará com 
3h de prova. Os atletas que excederem os tempos citados serão automaticamente desclassificados.  
 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a) Toda irregularidade ou atitude anti-esportiva cometida pelo atleta será passível de 

desclassificação; 

b) Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a organização deverá ser informada; 

c) Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento de outra pessoa (não inscrita), a pé, de 

bicicleta ou em veículo motorizado, caracterizando “pacing”.  

d) O atleta deverá correr/pedalar sempre na pista delimitada pela organização, respeitando o 

percurso determinado pela organização.  

e)  Os prêmios devem ser retirados no dia do evento, não ficando a organização responsável por 

enviá-los em data posterior.  

f) A Comissão Organizadora oferecerá aos participantes todas as informações sobre o percurso e 

não se responsabilizará por possíveis defeitos na pista; 

g) A Comissão Organizadora disponibilizará ambulância para primeiro atendimento e remoção 

emergencial, sendo que a continuidade desse serviço, caso necessário, será efetuada na REDE PÚBLICA 

sob responsabilidade desta. O PARTICIPANTE ou seu acompanhante responsável poderá decidir por 

outro sistema de atendimento eximindo a Comissão Organizadora de qualquer responsabilidade, 

desde a remoção/transferência até seu atendimento médico;  

h) A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes que venham a ocorrer 

com os atletas, antes, durante e depois da prova, sendo que todas as medidas serão tomadas para a 

total segurança dos concorrentes; 
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i) A Comissão Organizadora poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos 

públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos PARTICIPANTES; 

j) Haverá Guarda-Volumes; 

k) Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como seus patrocinadores e 

apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados/danificados 

pelos PARTICIPANTES no evento.   

l) A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 

alterar este regulamento, total ou parcialmente:  

m) Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora da prova.  

 
CONTATO: Dúvidas serão respondidas e sugestões serão analisadas sempre através do contato oficial -  
contato.esqueda@yahoo.com.br 
 
DECLARAÇÃO: Ao efetuar a inscrição, declaro estar em perfeitas condições de saúde, e condicionado a 

participar da prova, onde assumo inteira responsabilidade sobre qualquer acidente que por ventura eu 

possa sofrer antes, durante e após a prova. Assumo a responsabilidade pelas informações prestadas e 

estou de acordo com o regulamento da prova. Autorizo a utilização da minha imagem pela organização 

do evento, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida. Caso eu não devolva 

o chip utilizado para cronometragem da prova comprometo-me a pagar aos organizadores o valor de 

R$100,00 (cem reais), como forma de reposição da perda. 

 


