
 
 

REGULAMENTO 2021 
  

1º DESAFIO CROSS COUNTRY BIKE   
  

  

LEIA COM ATENÇÃO!! EM CASO DE DÚVIDAS FALE CONOSCO PELO 

 E-MAIL: TEODOROMARCOS94@GMAIL.COM OU 

 WHATSAPP (16) 99229-8440.   

 

O DESAFIO                                                                             
A Competição será realizada com o objetivo de despertar nas pessoas o interesse pela prática 

esportiva através do uso da bicicleta, dando a oportunidade a todos de participarem de um evento 
com a integração entre atletas amadores e profissionais. 

 A LEGIÃO DA BIKE (Eventos Esportivos, Cicloturismo & Aventura), estará realizando o 

evento: 1º Desafio Cross Country Bike, na cidade de Batatais – S.P. no dia 24/10/2021 e será 
disputada no sistema XCM (cross country Maratona), contando com a combinação de percurso 

de subida e descida, sem validade para outros Campeonatos. 

  

EXAME ANTIDOPING: Poderemos ter exame antidoping.  
  

TRAJETO DO DESAFIO 
O trajeto do desafio passará por via com estrada de terra, contando com a combinação de percurso 
de descida e subida (pedras soltas), propriedades particulares, exigindo total atenção dos atletas 

prevalecendo às leis de trânsito quando em vias públicas e o uso do bom senso para o bom 

andamento da prova. A organização da prova poderá alterar o percurso da prova, sem aviso 

prévio, por questões de segurança ou de força maior. 
  

PERCURSO 
Somente os ciclistas que completarem o percurso dentro do tempo de máximo de (5 horas) 
determinado pela organização, serão qualificados como finalistas oficiais da prova. A distância 

real do percursos e suas altimetria pode variar da publicada ou informada anteriormente. O 

ciclista deverá sempre seguir o trajeto oficial, conforme sinalização horizontal e vertical e, 
obedecer às instruções dos Colaboradores, Agentes de Trânsito, Policiais Militares e Rodoviários, 

Comissários ou staffs, não poderá tomar quaisquer atalhos ou outra vantagem de natureza 

semelhante contra seus concorrentes, ainda sendo a responsabilidade de cada participante 

acompanhar o percurso oficial. O não cumprimento ou infração destes serão aplicadas as penas 
cabíveis pela comissão organizadora. Os ciclistas que saírem do percurso pré-estabelecido por 

qualquer motivo, devem retornar ao mesmo no ponto exato de onde saíram. Nenhum ciclista deve 

invadir ou transpassar em qualquer época do ano as propriedades particulares por onde a prova 
passar sem autorização do proprietário do referido imóvel que não seja aberta ao público sob pena 

da lei, mesmo tendo feito parte do percurso da prova. O trajeto é totalmente sinalizado, na forma 

vertical com fitas, placas, faixas e na forma horizontal com cal. 
  

REGRAS DE TRÂNSITO 
A prova não terá uso exclusivo de quaisquer via pública ou privada durante todo o percurso da 

prova. Todos os regulamentos de trânsito regulares devem ser observados em todos os momentos 
durante a realização da prova. O não cumprimento das regras acima eximirá a Organização do 

Desafio MTB de quaisquer responsabilidades sobre acidente ou dano causado ao patrimônio 

público ou privado incluindo danos morais eventualmente causados ou reclamados pelos 
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participantes ou a terceiros, recaindo sobre o causador a responsabilidade dos danos, custos e das 
ações cabíveis. Instruções de Agentes de Trânsito, Policiais Militares, Rodoviários, Comissários 

e Staff’s devem ser rigorosamente respeitadas. 

  

PERCURSOS E CATEGORIAS 
O atleta deverá se inscrever na categoria correspondente ao ano de nascimento correspondente à 

faixa destinada por categoria. Caso não complete o mínimo de 3 inscritos por categoria, os atletas 

inscritos serão remanejados para categoria inferior. A idade de participação para categoria XCM 
é de 15 a 65 anos. 

Informações Importantes: 
AS CATEGORIAS SÃO BASEADAS, CONFORME TABELA OFICIAL DE CATEGORIAS 
FPC/CBC PARA AS CATEGORIAS OFICIAIS XCM. 

A DATA BASE PARA O CÁLCULO DAS CATEGORIAS É A IDADE COMPLETA EM 

31/12/2020. 
  

PERCURSO  – Cronometrado pelo (www.peloto.com.br) . 

 

Distância: ~    65,17 km (Poderá sofrer alterações) 

Altimetria: ~   1.065 m  (Poderá sofrer alterações) 

 

Para este Percurso serão disponibilizadas as seguintes categorias: 
  

Masculino  

PRO – SUB23 – de 19 a 22 anos – nascidos entre 1999 e 2002.  
PRO – SUB30 – de 23 a 29 anos – nascidos entre 1992 e 1998.  

PRO – MASTER A1 – SUB35 – de 30 a 34 anos – nascidos entre 1987 e 1991.  

PRO – MASTER A2 – SUB40 – de 35 a 39 anos – nascidos entre 1982 e 1986.  

PRO – MASTER B1 – SUB45 – de 40 a 44 anos – nascidos entre 1977 e 1981.  
PRO – MASTER B2 – SUB50 – de 45 a 49 anos – nascidos entre 1972 e 1976.  

PRO – MASTER C1 – SUB55 – de 50 a 54 anos – nascidos entre 1967 e 1971.  

PRO – MASTER C2 – SUB60 – de 55 a 59 anos – nascidos entre 1962 e 1966.  
PRO – MASTER D – OVER – de 60 anos e acima – nascidos em 1961 e abaixo.  

PRO – JUNIOR – de 17 a 18 anos – nascidos entre 2003 e 2004.  

 

  

Feminino  
PRÓ - OVER 40 – DE 40 ANOS E ACIMA – NASCIDAS DE 1981 E ABAIXO 

PRÓ - SUB 40 – DE 35 A 39 ANOS – NASCIDAS ENTRE 1982 E 1986 
PRÓ - SUB 35 – DE 25 A 34 ANOS – NASCIDAS ENTRE 1987 E 1996 

PRO - SUB 25 – DE 15 a 24 ANOS – NASCIDAS ENTRE 1997 e 2006.  

 
 

  

INSCRIÇÃO 
As inscrições serão feitas pelo SITE: www.peloto.com.br). A inscrição no 1º DESAFIO CROSS 

COUNTRY BIKE, é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por 

outra, em qualquer situação. 
O participante que ceder seu número para outra será responsável por qualquer acidente ou dano 

que esta pessoa venha sofrer ou provocar, eximindo a organização de qualquer responsabilidade 

sobre o mesmo. 

http://www.peloto.com.br/


 
 
  
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o valor da inscrição aos 

participantes que desistirem de participar em hipótese alguma. Somente para pedidos dentro do 

prazo de 7 dias após a compra online. (Conforme Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor 

– Lei 8078/90) 
Para cancelamento o atleta deverá enviar um e-mail para: teodoromarcos94@gmail.com, 

informando nome completo, CPF e número da inscrição, dentro do prazo de 7 dias após a compra 
de sua inscrição.   

 

  
  

PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO 
As inscrições serão encerradas no dia 10 de Setembro de 2021. A taxa de inscrição deverá ser 
realizadas através da CHAVE PIX 08433961802 - MARCOS ROBERTO TEODORO. 

Não serão aceitas inscrições após esta data, por questões de logística e estruturação para o bom 

andamento do evento. A efetiva realização da inscrição se dará após: 

**Confirmação do pagamento (enviando comprovante no whatsapp (16) 99229-8440). 

  

KIT ATLETA 
O atleta inscrito na prova terá como benefício:  

 Medalha participação e troféu ao campeão (1º, 2º e 3º lugar); 

 Café da manhã, Água e Malto; 

 Seguro acidente pessoal (Assad Seguros/Tokio Marine) 
  

 

VALORES 

Período de inscrições: 16/08/2021 à 10/09/2021 -  (Fique atento). 

  

1° LOTE – 16/08  à  31/08 – De R$ 70,00   por R$ 50,00 + 01 Kg alimento  
  

2° LOTE – 01/09 a 10/09 – R$ 70,00 + 01 Kg alimento 
  

  

ENTREGA DO ALIMENTO 
 

*O Clube de Campo cobra pra estacionar, porém fizemos acerto com o Presidente, a fim de 

não cobrar pra estacionar, porém com a condição de entregar 01 Kg de alimento não 

perecível (na portaria de acesso), cuja arrecadação objetiva-se doar à Entidades Carentes 

da Cidade de Batatais. 

Endereço: Estrada Municipal Ariovaldo Mariano Gera (Portaria do Clube de Campo). 
 

 CONCENTRAÇÃO/LARGADA  

 

Chegada e conferência de inscritos: 06h00 

Largada: 08h00 (impreterivelmente). 
 
***Lembrando que o atleta é responsável por levar: 

kit de reparo, capacete, luva e óculos, os quais são necessários para participar do evento. 



 
 
  

RANKING FINAL E PREMIAÇÃO 

 

- Medalha (MDF) a todos os participantes. 
 

– Troféu (ACRÍLICO) – distribuído para o 1°, 2º e 3º colocado do Desafio Cross Country Bike. 

 

 

PROTOCOLOS DE SANITÁRIOS PARA COVID-19  

 

RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ACORDO COM 

MEDIDAS SANITÁRIAS PARA O COVID-19, DETERMINADAS E PRATICADAS 

PELO MUNICÍPIO, NA DATA DA PROVA.  

ORIENTAÇÕES ADICIONAIS DEVEM SER IMPLEMENTADAS OU RETIRADAS 

DE ACORDO COM A FASE QUE A CIDADE DA SE ENCONTRAR.  

Seguindo as orientações e protocolos: -  

Será disponibilizados álcool em gel em vários pontos para os participantes.  

Será obrigatório o uso de máscaras durante a permanência nas dependências do Clube, 

pelos participantes e comissão organizadora.  

 Será obrigatório manter a distância mínima de 2 metros durante todo o evento, sendo 

distribuídos avisos pelo local. Aos atletas somente será permitida retirar a máscaras no 

momento da largada, sendo necessário recolocar após a chegada, quando novamente 

permanecer nas dependência do Clube. A largada será feita por categorias de idade com 

intervalo maior entre elas. 

  
RECLAMAÇÕES 
Quaisquer reclamações devem ser apresentadas pelo e-mail: teodoromarcos94@gmail.com 

  

SEGURANÇA 
Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate. Lembramos que devido 

ao difícil acesso de alguns trechos do percurso, a equipe de resgate do evento utilizará dos meios 

de transporte disponíveis, os quais possuem limitações quanto à velocidade e progressão. Nos 
trechos mais perigosos dos percursos a organização deixará placas de sinalização indicando para 

a diminuição da velocidade e cuidado com o terreno. O atleta deverá atender às sinalizações 

durante toda a prova e respeitar os avisos horizontais, verticais e Staff. Em caso do atleta 
desrespeitar as orientações, colocando em risco sua integridade física e de outros competidores 

ou ainda de terceiros, a organização poderá penalizá-lo com a desclassificação ou outras medidas 

cabíveis. Atletas que não estiverem oficialmente inscritos no evento não terão direito a nenhuma 

estrutura oferecida pelo evento Desafio Cross Country Bike (hidratação, alimentação, socorro 
médico, apoio mecânico e outros serviços). Caso esses atletas causem qualquer transtorno durante 

a prova, ou coloque em risco a vida dos competidores, a organização tomará as medidas jurídicas 

cabíveis. 
 

 

 
 

 

 

  



 
 
QUESTÕES MÉDICAS E DE ATENDIMENTO 
Cada atleta participante, declara estar ciente de que se trata de um DESAFIO de Mountain Bike, 

esporte de risco e de grande esforço físico; 

É responsabilidade de cada atleta 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 para o hospital 

mais próximo. A partir daí a organização não se responsabilizará mais pelo mesmo. Todas as 

despesas médico-hospitalares correrão por conta do atleta acidentado. 

Os ciclistas ao se inscreverem em suas respectivas categorias e percursos devem estar cientes e 

garantir que estão em dia com a saúde física e mental e em plenas condições de participarem do 

desafio e que pode haver consequências (que incluem possibilidade de invalidez e morte), 

ISENTANDO os Organizadores, colaboradores e patrocinadores de TODA E 

QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, 

que porventura venha a sofrer, advindos da participação no DESAFIO. 

 
A organização da prova reserva-se o direito de impedir que um ciclista continue a prova ao receber 

conselho médico, paramédico, bombeiro ou qualquer outro reconhecido pelos organizadores da 

prova quanto o seu não prosseguimento. E esta decisão dos organizadores da prova a este respeito 
será final, em benefício da segurança e integridade do participante. 

Todos os participantes estarão cobertos por seguro de vida e acidentes pessoais (Seguradora Tokio 

Marine), durante a competição, desde que informem corretamente o nome completo, data de 

nascimento, número do CPF na ficha de inscrição online. 
O evento Desafio Cross Country Bike não se responsabiliza por informações incorretas 

preenchidas pelo participante no ato da inscrição. Todos atletas que sofrerem algum acidente 

durante a prova, terão direito de requer o Seguro para ressarcimento de eventuais gastos médicos 
e hospitalares, com apresentação de todos documentos comprovatórios e demais exigências da 

seguradora. Para solicitação do mesmo o atleta deverá encaminhar e-mail para: 

teodoromarcos94@gmail.com, que será respondido com todos procedimentos e documentos 
necessários para dar entrada ao processo. 

  

DIREITO DE IMAGEM 
Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando 
em ter sua imagem ou nome, divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e 

televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores a 
Legião da Bike (Eventos Esportivos, Cicloturismo & Aventura) ou meios de comunicação e ainda 

não sendo necessária sua autorização previa ou posterior, abrindo mão de quaisquer pedido de 

indenização.  
  

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 
A prova poderá ter seu percurso alterado inclusive em relação a distância ou ainda, ser adiada em 

caso de mau tempo (chuva forte, vendaval, outros), ou caso chova em excesso na semana do 
evento, estragando o percurso e risco de prejudicar a integridade física dos participantes. É de 

responsabilidade do participante, ver as informações em nossas mídias sociais e nos e-mails 

informados nas inscrições no dia anterior da prova, caso haja a mudança o participante pode usar 
sua inscrição para a nova data.  



 
 
AVISOS: 
1) Fiquem ligados no GRUPO DE WHATSAPP criado, que divulgará sempre em primeira mão 

todas as novidades que surgirem até a data do evento. 

2) A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar 
este REGULAMENTO, total ou parcialmente. 

3) As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão Organizadora 

de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

 

 

1ª DESAFIO CROSS COUNTRY BIKE – BATATAIS – S.P. 

DATA DO EVENTO: 24OUTUBRO2021 

TERMO DE RESPONSABILIDADE: 

1. Nos termos da lei e regulamento que regem o Desporto Nacional, em especial o Regulamento do 

1º DESAFIO CROSS COUNTRY BIKE 2021, QUE DECLARO CONHECER E ESTOU 

DE ACORDO, requeiro minha inscrição e informo que os dados da ficha foram por mim 

fornecidos e conferidos e assumo total responsabilidade sobre os mesmos.  

2. Declaro que disputo este desafio por livre e espontânea vontade, estando ciente que trata-se de um 

esporte de risco e de grande esforço físico, assumindo todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando de 

qualquer responsabilidade os Organizadores e Patrocinadores, em meu nome e de meus 

sucessores. 

3. Declaro gozar de boa saúde e por este instrumento cedo todos os direitos de utilização de minha 

imagem (inclusive direitos de arena) em materiais de divulgação, campanhas, informações, 

transmissão de tv, “clippings”, reapresentações e jornalismo, em qualquer tempo e mídia, 

renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida. 

4.  Assumo as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica 

e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da minha participação no desafio, antes, 

durante ou depois da mesma.  

5. Por ser a expressão da verdade, firmo o presente e dou fé.  

  
Sejam bem vindos!! 

  

                       Legião da Bike ( Eventos  Esportivos, Cicloturismo & Aventura) 


