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DESAFIOS DAS MONTANHAS VULCÂNICAS®– POÇOS DE CALDAS 

REGULAMENTO DA PROVA – 1º DESAFIO XCM e 
REGULARIDADE FAZENDA IRAREMA - 2021 

 1. Informações Gerais:  

1.1. Data: 24 e 25 de abril de 2021. 

1.2. Modalidades de Desafios:  

  1.2.1 – XCM - 35 km – máximo 150 atletas 

                            1.2.1.1 - Categoria Pró (feminino e masculino) 

  1.2.2 – XCM – 50 km - máximo 150 atletas 

                            1.2.2.1 – Categoria Elite (feminino e masculino) 

  1.2.3 – Regularidade – 20 km - máximo 150 atletas 

                            1.2.3.1 - Categoria Sport (feminino, masculino e duplas) 

  1.3.3.2 - Categoria Light (feminino, masculino e duplas) 

1.3. Largadas e Provas: 

1.3.1. A prova terá largada na Fazenda Irarema e o percurso será nas montanhas da área rural 
de São Sebastião da Grama – SP e Poços de Caldas - MG. O evento será realizado com qualquer 
condição climática desde que não coloque em risco os atletas. A organização poderá cancelar o 
evento em caso de segurança dos competidores. 

Prova Local da Largada Data e hora Tempo máximo de prova 
Regularidade +/- 20 km Fazenda Irarema 24/04 às 14:00h 04 horas 

XCM – 50 km – ELITE Fazenda Irarema 25/04 às 08:00h 04 horas 
XCM – 35 km – PRÓ Fazenda Irarema 25/04 às 08:15h 04 horas 

 

1.3.2. Orientação: Ao se deslocar do centro da cidade de Poços de Caldas MG, pela Av. João 
Pinheiro e depois pela Mansur Fraya, passar em frente ao Shopping Poços de Caldas, logo após 
o posto de abastecimento “Estádio”, entrar à esquerda e seguir no sentido de São Paulo, se 
orientando pelas placas da Fazenda Irarema”. Entrar à direita da queijaria “Vaca Amarela”. 
Seguir as placas da Fazenda Irarema. Será enviado para todo atleta o marcador do local da 
largada para que possam ter orientação precisa dos mesmos, usando aplicativos de localização 
(Ex. Waze). 
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2. Prova Regularidade - 20 km 

A largada será na Fazenda IRAREMA a partir das 14:00 horas do dia 24/04/2021. 

2.1. Categoria: Sport (feminino e masculino), Light (feminino e masculino) e Duplas (qualquer 
configuração). 

2.1.1. As categorias Sport e Light serão subdividida nas faixas etárias Força livre, Over 40 e Over 
55. 

 Para as categorias Duplas não haverá distinção de faixa etária nem de gênero. 
 Para definição das faixas etárias será considerado apenas o ANO de nascimento do 

competidor, ou seja, quem nasceu no ano de 1981 ou depois pode disputar na categoria 
Força livre ou Over 40. Quem nasceu no ano de 1966 ou depois pode disputar nas 
categorias Força livre, Over 40 ou Over 55. 

2.2. Percurso: As provas poderão conduzir os participantes por estradas pavimentadas, 
secundárias, privadas, por trilhas fechadas ou abertas, pastos, subidas ou descidas, podendo 
haver trechos, direções ou velocidades diferentes para cada trecho. 

2.2.1. As leis de trânsito, bem como as melhores condutas de educação e respeito às pessoas, 
veículos e propriedades devem ser respeitadas. 

2.3. Planilhas: As planilhas poderão ser eletrônicas (App Rabbit GRATUITO) ou em PDF.  

2.3.1. As planilhas serão divulgadas pelo Organizador após as 20:00 do dia que anteceder a 
etapa. É responsabilidade exclusiva do competidor baixar o arquivo ou imprimir a planilha para 
realizar a prova. A ORGANIZAÇÃO NÃO fornecerá planilhas no local da largada. 

 2.4. Tipos de trecho – As planilhas poderão conter os seguintes tipos de trecho:  

 Regularidade / Velocidade: Com indicação da velocidade média a ser mantida, em 
quilômetros por hora. 

 Deslocamentos: Sem competição, com indicação do tempo e distância para seguir na 
prova. 

 Neutros: São paradas com indicação do tempo de descanso para seguir na prova.  

2.4.4. Um trecho poderá ou não começar da distância 0 (Zero). Ele poderá iniciar com a 
sequência de distância do(s) trecho(s) anterior(es). 

2.5. Equipamentos de uso recomendado:  

2.5.1. Cada participante deverá apresentar sua bike revisada e em perfeita condição de uso. 

 2.5.2 Cada participante deverá utilizar calçados e roupas apropriados para o pedal, óculos, 
recipiente para lixo, kit com alimentação leve, kit de primeiros socorros e kit de hidratação 
(squeeze, camelback, etc.).  

2.5.3.  Obrigatório: 

 O uso de máscaras de proteção nos trechos neutros, largada e chegada.  
 O uso de capacete e luvas em qualquer deslocamento com a bike. 
 O porte de documento com foto e CPF para identificação na largada e durante a prova. 
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2.5.4. O transporte do(s) equipamento(s) de GPS da organização. Em caso de perda, extravio ou 
destruição (total ou parcial) destes o participante deverá pagar o valor de reposição do mesmo, 
de acordo com o termo de responsabilidade (Anexo III) entregue na retirada do Kit. 

 IMPORTANTE – A verificação se os GPS estão ligados e o seu correto transporte durante a 
competição é responsabilidade exclusiva do competidor. Estes equipamentos não devem ser 
manuseados em nenhuma hipótese. Estes equipamentos não devem ser guardados embaixo 
de reservatórios de água. Estes equipamentos não devem ser molhados ou lavados, muito 
menos colocados em contato com barro ou terra. Caso os equipamentos não coletem os dados 
da equipe durante a prova, parcial ou integralmente, a mesma não terá informação sobre sua 
passagem, recebendo a penalização de PC perdido nos pontos de falha de captação, não 
cabendo recurso ou reparação de qualquer espécie. 

 2.6. Apuração do Desempenho dos Competidores: 

2.6.1. A apuração será eletrônica. A coleta das informações das equipes será realizada por 
equipamentos de GPS e/ou por coletores de dados. 

2.6.2. A ORGANIZAÇÃO fornecerá o relógio oficial do evento, que será a base de todas as 
atividades da prova, devendo estar disponível aos competidores, no máximo, trinta minutos 
antes da largada do primeiro. 

 2.7. Postos de Controle – PC’s 

2.7.1. Os PC’s serão plotados no percurso durante a montagem da prova, em locais de 
conhecimento exclusivamente da ORGANIZAÇÃO e das pessoas autorizadas do staff, podendo 
estar ou não nas referências da planilha e/ou em ordem numérica. 

 2.7.2. Os PC’s poderão ser de tempo, roteiro, virtual, móvel, “de erro” (punição) ou de 
informação.  

2.7.3. A ORGANIZAÇÃO determinará o tempo IDEAL de passagem em cada PC que será 
comparado com o tempo REAL de passagem colhido nos GPS da ORGANIZAÇÃO. 

 2.7.4. Para cada PC haverá uma “janela” de tempo, considerando o tempo ideal de passagem 
Do competidor (de 10 a 20 minutos – entre 5 e 10 minutos atrasados ou adiantados). Esta 
“janela” será determinada pela ORGANIZAÇÃO em função da montagem do percurso, e os 
competidores que passarem pelos PC’s fora dos limites da “janela” sofrerão a penalidade de PC 
perdido, de acordo com o item 4 do Capítulo 10 - RESULTADOS.  

2.7.5. Caso aconteça pane em algum equipamento de GPS e não seja possível a utilização de 
seus dados para a apuração do desempenho de algum competidor na prova a ORGANIZAÇÃO 
decidirá sobre a melhor forma de classificação (ou não) do competidor, sem direito à recursos 
ou contestações. 

 2.7.6. A critério da ORGANIZAÇÃO, por eventuais necessidades técnicas ou físicas, um PC de 
tempo ou virtual poderá ser convertido em PC de roteiro, sendo penalizadas as equipes que por 
ele não tenham passado. 
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2.8. Pontuação:  

2.8.1. Todos os competidores largarão com 0 (zero) pontos e, em virtude de seu desempenho 
nos PC’s ou por cometer penalidades, acumularão pontos. 

 2.8.2. Ao fim da prova os competidores entregarão à ORGANIZAÇÃO os GPS que utilizaram. A 
classificação será pela ordem crescente de pontos acumulados, sendo declarado 
vencedor aquela que conseguir o menor número de pontos. 

 2.8.3. Os competidores acumularão pontos nas seguintes situações: 

 2.8.3.1. Nos PC’s 

 PC de Tempo:          

- Para cada segundo atrasado – 1 ponto; 

- Para cada segundo adiantado – 2 pontos; 

- Acima de 10 minutos atrasado – 600 pontos (fixos); 

- Acima de 5 minutos adiantado – 600 pontos (fixos); 

- Fora da janela de tempo – 600 pontos (fixos); e, 

 - Não passar pelo PC – 600 pontos (fixos). 

 PC de Roteiro          

- Passar por ele – 0 (zero) pontos; e, 

- Não passar por ele – 600 pontos (fixos). 

 PC “de erro”              

 - Valor variável a ser definido pela ORGANIZAÇÃO. 

 2.8.3.2. Por Penalidades 

 - As penalidades poderão ser aplicadas por staff autorizado, pelo diretor da prova ou pela 
ORGANIZAÇÃO. 

 - As penalidades não são lançadas nos equipamentos de coleta de dados nem no GPS do 
competidor. O aplicador da penalidade comunicará o APURADOR e a ORGANIZAÇÃO. 

 2.8.3.3. As penalidades previstas são: 

 - 800 (oitocentos) pontos = passar pelo PC com participante “pirata”; 

- 600 (seiscentos) pontos = não utilizar equipamentos de uso obrigatório. 
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- 600 (seiscentos) pontos = não fechar porteiras, quando determinado na planilha. 

- A DEFINIR PELA ORGANIZAÇÃO = atitudes antidesportivas. 

 2.8.4. Ficha de performance do participante: Ao fim da etapa, após a entrega dos GPS à 
ORGANIZAÇÃO, estes serão levados ao APURADOR, que emitirá a ficha de performance do 
participante.  

2.8.4.1. As fichas de performance serão enviadas por WhatsApp para o competidor pela 
ORGANIZAÇÃO o mais rápido possível. 

 2.8.5 Empates:  

2.8.5.1. Nos casos de empate, os critérios de desempate serão os seguintes: 

 1º - será declarado vencedor o competidor que tiver o maior número de 0 (zero) pontos 
perdidos nos PC’s durante a etapa. Caso persista o empate, a que tiver o maior número de 1 
(um) ponto perdido nos PC’s durante a etapa, a que tiver o maior número de 2 (dois) pontos 
perdidos nos PC’s durante a etapa e assim sucessivamente (não serão considerados os segundos, 
somente os pontos perdidos). 

 2º - caso mantenha-se o empate após a verificação de todos os PC’s, será declarado vencedor 
o competidor que largou primeiro. 

 2.9. Recursos:  

2.9.1. Não será aceito recurso de um competidor contra outro, apenas contra erro da 
ORGANIZAÇÃO. 

 2.9.2. Apenas durante os 30 (trinta) minutos que sucederem a entrega da ficha de performance 
ao competidor, a ORGANIZAÇÃO receberá reclamações e recursos sobre ela. Este prazo é 
improrrogável. 

 2.9.3. Decorrido este prazo não serão aceitos pela ORGANIZAÇÃO nenhuma reclamação ou 
recurso, em nenhuma hipótese, sem direito a nenhuma reparação/contestação aos 
competidores que não se utilizarem do período reservado a tais solicitações. 

 2.9.4. A decisão sobre o recurso será divulgada pela ORGANIZAÇÃO juntamente com os 
resultados 

2.10. Resultados e premiação:  

2.10.1. Os resultados serão enviados por WhatsApp para todos os competidores após o envio 
da última ficha de performance. 

 2.10.2. Assim que possível os resultados serão publicados no site 
www.bikeregularidade.com.br. 

 2.10.3. Premiação: 

2.10.3.1. A ORGANIZAÇÃO premiará com troféus os 5 primeiros colocados de cada categoria. 
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 2.10.3.2. Na ausência do atleta durante a entrega de troféus, estes não serão enviados pelo 
correio. 

2.11. Considerações Finais: 

2.11.1. Coordenação das provas: O evento é organizado por uma equipe de pessoas dedicadas 
a oferecer aos participantes uma excelente experiência, visando a integração entre TODOS, a 
divulgação e o crescimento do esporte. 

2.11.2.  A modalidade Bike Regularidade tem o objetivo de divulgar a modalidade, estimular o 
convívio saudável entre seus participantes e contribuir com a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas com a utilização das BIKES. 

3. Prova XCM - 35 km – PRÓ e 50 km – ELITE 

3.1. A largada será na Fazenda IRAREMA às 08:15 horas (categoria Pró – 35 km) e 08:00 
(categoria Elite – 50 km) do dia 25/04/2021. 

3.2. Em caso de mau tempo, tempestades ou qualquer outro fenômeno natural, a organização 
reserva-se no direito de postergar o horário da largada ou mesmo cancelar a mesma no intuito 
de zelar pela segurança dos atletas. 

3.3. Poderão estar no local de largada a equipe, treinador e assessoria dos atletas, mas em 
hipótese alguma haverá liberação para acompanhar os mesmos no trajeto, tampouco durante 
o desenvolvimento da prova. O mesmo se aplica a pessoas não inscritas na prova. Nestes casos, 
a organização da prova não se responsabiliza por qualquer acidente que venha ocorrer.  

3.4. Marcações e Sinalizações no Percurso:  

3.4.1.Todo percurso estará sinalizado com setas e fitas para que se minimize a possibilidade de 
que aconteçam erros de percurso. A sinalização estará presente sempre que o atleta se deparar 
com opções de trajeto. Ou seja, caso a estrada ou trilha simples não oferecer desvios, não será 
colocada qualquer sinalização.  

3.4.2. Cores das sinalizações: Fitas amarelas/pretas, setas brancas e placas brancas. A marcação 
do percurso é feita com setas brancas pintadas (Atenção: As marcações podem estar em 
qualquer lugar, tais como: Postes, Moirões, Barrancos, Arvores, Muros, Guias, Pedras e Chão). 

3.4.3. O percurso estará marcado a cada 5 km por uma placa ou marcação no solo indicativa da 
distância faltante para a linha de chegada. 

3.4.4. Haverá placas localizadas a 1,5 m do chão ou marcação no solo a 10 metros antes da 
interseção ou local perigoso. 

3.5. Premiação: 

3.5.1. Medalhas e troféus para os 5 primeiros colocados geral (feminino e masculino) das 
categorias PRÓ (35 km) e ELITE (50 km);  

3.5.2. Medalhas a todos os participantes que completarem a prova nos tempos estipulados. 

3.5.3. Premiação Faixas Etárias - categorias PRÓ (35 km) e ELITE (50 km): 

Serão premiados do 1º ao 3º colocado feminino e masculino por categoria em faixa etária. 
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Até 29 anos 
30 a 39 anos 
40 a 49 anos 
50 a 59 anos 

60 acima 
 

3.5.4. Os atletas classificados em primeiro lugar no geral nas categorias PRÓ (35 km) e ELITE (50 
km), terão no próximo ano a inscrição automática, de forma gratuita para o feminino e 
masculino. Esta gratuidade é intransferível. 

3.5.5. O atleta já premiado no geral não recebe prêmio na faixa etária. 

3.6.  Pontos de Controle e Apoio:  

3.6.1. Uma equipe de apoio estará à disposição dos atletas nos locais das largadas (ponto de 
controle) de cada trecho, além de staff em alguns locais que possam gerar dúvida sobre o 
percurso.  

3.6.2. A organização indicará pontos de REABASTECIMENTO de água no percurso. Quem não 
dispuser do dispositivo deverá consumir água apenas nos postos de abastecimento. O atleta 
deverá ser autossuficiente para os itens de suplementação alimentar e hidratação, mesmo com 
o que a prova irá oferecer.  

3.7. Bicicletas e Equipamentos: 

3.7.1. Será permitido aos ciclistas utilizar apenas uma bicicleta para percorrer o trajeto, devendo 
ser do modelo Mountain Bike utilizando pneus com cravos próprios para estradas de terra e 
trilhas não sendo permitido uso de pneus slick (liso, sem cravos).  

3.7.2. As bicicletas serão movidas exclusivamente pela força individual do atleta. 

3.7.3. O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente 
(carregada, arrastada ou empurrada) pelo próprio atleta. Um atleta separado de sua bicicleta 
estará proibido de prosseguir pelo percurso da prova. 

3.7.4. Reserva-se à organização o direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que julgue 
inadequado para a utilização no evento. 

3.7.5. Todo equipamento que o atleta utilizará na prova poderá ser checado pela organização 
momentos antes da largada, e ter seu uso vetado caso seja considerado impróprio ou de risco 
para participação no evento. 

3.7.6. Equipamentos obrigatórios são, Capacete de ciclismo afivelado, luvas e roupas adequadas 
para a prática da modalidade. 

3.7.7. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e 
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 
materiais ou prejuízo que por ventura os atletas ou participantes venham a sofrer durante a 
participação neste evento. 
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3.8. Mapas e altimetrias : 

 

3.8.1. Os arquivos GPX e KML, serão disponibilizados a partir da segunda quinzena de janeiro de 
2021 (item 15.2).  

 

XCM - 35 km 
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XCM – 50km 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Categoria KIDS: 

4.1. Largada após a largada das categorias Pró e Elite XCM, no dia 25/04/2021. 

4.2. Direito a Kit contendo camiseta e brindes. 



REGULAMENTO DA PROVA - 1º DESAFIO XCM e REGULARIDADE FAZENDA 
IRAREMA - 2021 - DESAFIOS DAS MONTANHAS VULCÂNICAS® 

10  

 

4.3. Premiação, somente medalha de participação. 

4.4. Categorias: 

 3 a 5 anos  
 6 a 8 anos  
 8 a 10 anos  
 10 a 12 anos  

5. Inscrições, Valores e Datas: 

5.1. Início das inscrições em 15/01/2021.  

           Término das inscrições em 17/04/2021. 

As inscrições poderão ser realizadas pela internet através do site www.bikeregularidade.com.br. 

5.2. Valor:  

5.2.1. Regularidade, Elite 50 km e Pró 35 km 

 Primeiro lote R$90,00 até dia 07/02/2021. 
 Segundo lote R$100,00 até dia 07/03/2021. 
 Terceiro lote R$120,00 até dia 10/04/2021. 

5.2.2. Kids 

 Lote único R$50,00 até dia 10/04/2021. 

Para as modalidades XCM e Regularidade, o atleta deverá ser maior de idade (18 anos) e estar 
de acordo com este regulamento. 

5.3. As inscrições confirmadas e pagas poderão ser canceladas mediante envio formal para o e-
mail montanhasvulcanicas@gmail.com .  Caso seja feita dentro de 7 dias a partir do momento 
da inscrição, o atleta recebera o valor integral pago na inscrição. Cancelamentos após 7 dias, o 
atleta receberá o valor pago na inscrição menos 10 % de taxa, por serviços. 

5.4. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no 
sistema on-line, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total 
responsabilidade por sua participação no evento.    

5.5. O pagamento da inscrição não dá direito a reclamação posterior em caso de não presença 
na entrega do kit.  

5.6. Equipes e consultorias terão uma gratuidade a cada 10 inscritos. 

5.7. Será obedecido o Estatuto do Idoso, e a ORGANIZAÇÃO disponibilizará aos ATLETAS acima 
de 60 (sessenta) anos inscrições conforme previsto no referido estatuto, mediante prova 
documental. 

5.8. Caso venha a ser comprovado que o atleta fez o uso do benefício concedido pelo Estatuto 
do Idoso e cedeu o seu número de peito a outro atleta para correr em seu lugar, o atleta será 
impedido de receber qualquer premiação que por ventura tenha alcançado. Ambos serão 
impedidos de participar dos próximos eventos dos DESAFIOS DAS MONTANHAS VULCÂNICAS®. 

5.9. Em caso de não realização do pagamento do boleto no prazo indicado, a organização 
anulará o pedido de inscrição. Ter completado a ficha de inscrição online não implica a 
confirmação da vaga. A vaga estará garantida exclusivamente através do pagamento total da 
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inscrição dentro do prazo concedido pelo sistema. A geração de um novo boleto estará sujeita 
à disponibilidade de vagas. 

5.10. Ao se inscrever no evento além do direito a participação, o atleta das categorias 
Regularidade e XCM contará com os serviços e itens abaixo:      

Kit: Número + Chip + Brindes em Geral 
Medalha de conclusão da prova.  

Medalha Especial para os vencedores das provas e faixas etárias  
Serviços de Controle 
Serviços de Resgate 

Serviços de Primeiros Socorros 
Pontos de Abastecimento 

Seguro por Acidentes Pessoais 
Fotos na internet (sujeito à aquisição conforme oferecido pelas empresas) 

Infra-estrutura de banheiros na Largada e Chegada 
Apoio de Staff 

Guarda-volumes 
Orientações Técnicas e Dicas para Prova (via e-mail) e redes sociais  

Orientações sobre a cidade de Poços de Caldas (dicas de hospedagem, alimentação, lazer, 
etc.). Embora a prova seja em São Sebastião da Grama, a mesma se realizará muito mais 

próximo de Poços de Caldas. 
6. Entrega de Kit: 

O local e data de entrega do kit será comunicado a todos os atletas em até uma semana antes 
da data da prova.  

6.1. Para retirar o kit, o atleta deve apresentar obrigatoriamente um documento de identificação 
original com foto ou cópia autenticada e termo de responsabilidade (Anexo II) deste 
regulamento. 

6.2.  Na impossibilidade de comparecimento de algum atleta inscrito, a RETIRADA DE KIT e a 
assinatura poderá ser feita por terceiros, mediante apresentação do termo de autorização 
(Anexo I) e cópia do documento do atleta inscrito. O termo de responsabilidade deverá ser 
assinado pelo atleta inscrito. 

6.3.  Aos atletas que não retirarem o kit na data comunicada pela organização, poderão retirar 
até meia hora antes no local da largada. Os atletas que não retirarem seus kits dentro dos 
horários estabelecidos serão considerados desistentes. 

Orientação: Será enviado pela organização o localizador do local da entrega do kit a todo 
inscrito. 

7. Congresso Técnico: 

O Congresso Técnico acontecerá dia 23 de abril de 2021 às 19:00 horas em live pelo Instagram 
http://instagram.com/desafios.montanhas.vulcanicas (a ser divulgado com antecedência). A 
participação do Congresso Técnico é de fundamental importância. No Congresso Técnico será 
passado informações aos atletas sobre características dos percursos, condições do terreno, 
informações sobre a marcação e sinalização, além de cuidados necessários. 

8. Fila de espera: 

Caso o limite de atletas por categoria e faixa etária seja atingido antes da data de encerramento, 
o atleta interessado poderá entrar em contato com a organização através do e-mail 
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montanhasvulcanicas@gmail.com , manifestando o interesse na inscrição e percurso desejado. 
O aceite será concedido, caso algum atleta inscrito desista.  

9. Atendimento Médico: 

9.1. Em caso de acidente do atleta deverá entrar em contato com o ponto de apoio da 
organização. Os telefones de contato serão enviados para o e-mail e ou whatsapp do atleta 
cadastrados no momento da inscrição, na semana que precede a prova. 

9.2. Prezando pela saúde e observada a baixa condição física ou estafa do atleta durante a prova 
ou pontos de controle, este será avaliado pela equipe médica e caso seja constatado algum 
sintoma que reflita em perigo futuro a saúde ou vida, será convidado a desistir da prova. Este 
atleta será considerado desclassificado. Considerado o atleta desclassificado e caso queira 
continuar, poderá fazê-lo desde que entregue ao fiscal seu número de peito. Ciente de que 
daquele ponto em diante o atleta não faz mais parte da prova, isentando a organização de 
quaisquer responsabilidades. 

9.3. A decisão médica é soberana e será acatada pela organização. 

10. Desistência: 

Em caso de desistência, durante a prova, o atleta deverá comunicar a organização assim que 
possível e entregar o número de peito. 

11. Dever Social Cidadão:  

11.1Todo lixo produzido pelo atleta deverá permanecer em sua mochila ou na posse do atleta e 
descartado no ponto de controle por onde passar e em local apropriado.  

11.2. O atleta deverá agir com a consciência ambiental para preservação de todo trajeto da 
prova, sendo proibido o descarte de embalagens de suplementação ou similar durante todo o 
percurso. O trajeto da prova passa por vários lugares de preservação ambiental e propriedades 
particulares, o mau uso do local poderá impedir outra edição do evento, vamos preservar, seja 
consciente. A NATUREZA AGRADECE.  

12. Denúncias Reclamações e Recursos Denuncia e Reclamações: 

A denúncia de irregularidade ou de fraude deve ser feita por escrita de próprio punho, em forma 
de recurso e deverá constar o documento de identidade, número de peito e assinatura do atleta 
reclamante e também o número de peito ou nome do atleta acusado. Provas concretas como: 
foto, filmagem ou flagrante auxiliarão no julgamento feito por no mínimo dois membros da 
organização dos DESAFIOS DAS MONTANHAS VULCÂNICAS®. Este procedimento deverá ser feito 
em até 30 minutos hora após a chegada do reclamante. Se for instaurado o recurso o resultado 
oficial da prova estará suspenso até a apuração dos fatos. 

13. Condições Gerais:    

13.1. Os atletas não poderão ser acompanhados por bicicletas, automóveis, motocicletas, ou 
qualquer outro tipo de veículo tão pouco por outra pessoa que não esteja formalmente inscrita 
para participar como atleta.  

13.2. Em caso de desvio de rota ou dano à sinalização os corredores serão responsáveis de voltar 
ao caminho e retomar o percurso. A organização não se responsabilizará e não atenderá 
nenhuma reclamação por desvios de rota. Não cumprir com o percurso oficial, obtendo uma 
vantagem, será motivo de desclassificação. Caso seja evidenciado que um atleta 
deliberadamente alterou qualquer dispositivo de sinalização, este será desclassificado. Em 
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ambos os casos de desclassificação o atleta será impedido de participar de qualquer outro 
evento dos DESAFIOS DAS MONTANHAS VULCÂNICAS®. 

13.3. Quando um atleta pedir, educadamente, passagem em um trecho “single-track” por estar 
mais rápido que o atleta dianteiro, o mesmo deve atender ao pedido, independente de disputar 
as primeiras colocações.    

13.4. Caso um atleta presencie um acidente com outro atleta da prova é seu dever – sob risco 
de responsabilização por omissão – dar assistência e procurar ajuda de outros atletas para que 
não se abandone o acidentado; também comunicar ao primeiro fiscal da prova ou staff que 
encontrar. Não abandone o seu parceiro de aventura!  

13.5. Estar fisicamente apto para a prova e não possuir limitações que prejudiquem sua 
participação. Importante que os atletas inscritos nas modalidades estejam atentos aos gráficos 
de altimetria disponibilizados neste regulamento que indicam o grau de dificuldade do trajeto. 

13.6. Ter consciência das especificidades da prova e estar ciente de que para uma atividade 
desta natureza a segurança depende da capacidade do atleta em estar preparado para resolver 
problemas de qualquer natureza que poderá encontrar. A inscrição na prova não assegura nem 
cobre esta responsabilidade.    

13.7. Ter capacidade de autossuficiência ou seja: conhecimento básico de como enfrentar o 
percurso mesmo em condições climáticas difíceis e capacidade de gerenciar, até quando isolado, 
os problemas decorrentes da fadiga física ou mental, problemas digestivos, dores musculares 
ou articulares, pequenos ferimentos e etc.    

13.8. Ter ciência das dificuldades para realizar operações de resgate em algumas partes do 
percurso. Saber inclusive que haverá zonas que não possam chegar com veículos, dificultando 
atenção imediata.  

13.9. O Atleta que se inscreve neste evento, está aceitando e concordando incondicionalmente 
em ter sua imagem divulgada por meios de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e 
televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou 
publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o 
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores, ou 
meios de comunicação em qualquer tempo e data.  Todos os participantes do evento, atletas 
inscritos, staff, organizadores e público em geral, cedem seus direitos de utilização de imagem 
para DESAFIOS DAS MONTANHAS VULCÂNICAS®. 

13.10. Diante de qualquer imprevisto ocorrido durante o evento que não tenha sido 
contemplado no presente regulamento, será função do Diretor Técnico da Prova tomar as 
decisões correspondentes ao caso.    

13.11. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição 
física e seu desempenho, avaliando por si só se deve ou não continuar ao longo do percurso. Ao 
contrariar qualquer orientação médica, o atleta assume a responsabilidade pelo seu ato.  

13.12. A Organização, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão da 
corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força 
maior. Sendo suspensa a prova, por qualquer um destes motivos, esta será considerada 
realizada e não haverá designação de nova prova, tampouco não haverá reembolso das 
inscrições. Os atletas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e 
danos da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública, 
não gerando qualquer responsabilidade para a Comissão Organizadora.    
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13.13. Na hipótese de adiamento da largada da prova e a consequente divulgação de nova hora 
da largada não haverá devolução do valor da inscrição, caso esta decisão acarrete na 
impossibilidade de participação do atleta. 

13.14. Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, filiados ou não, regularmente 
inscritos de acordo com o presente regulamento. 

13.15. Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova com autorização por 
escrito do pai ou de um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de 
um Documento de Identidade que será entregue no momento da retirada do Kit. Caso essa 
autorização não seja entregue, fica a organização isenta de responsabilidade sobre a 
participação ou consequências. 

13.16. É expressamente proibido a troca de chip entre participantes, bem como número 
fornecido pela organização, em caso de troca o atleta será desclassificado da prova. 

13.17. A prova de Regularidade e XCM, será realizada com trânsito de veículos normal da via 
não sendo totalmente fechado, devendo o atleta manter a direita da pista e obedecer às leis de 
trânsito, ficar atento aos outros atletas e ser cordial sempre que possível com seus oponentes, 
organização e público. 

13.18. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos 
e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, 
sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, 
hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes 
da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 

14. Regulamento: 

14.1. Este regulamento é soberano e deverá ser acatado por todos os participantes do evento. 
O não cumprimento das regras estabelecidas neste regulamento pelo atleta, poderá acarretar a 
desclassificação do mesmo.  

14.2. Este regulamento poderá sofrer alterações visando à necessidade de segurança e proteção 
aos atletas. Adaptações serão feitas se necessário, nos reservamos o direito de alteração e 
inclusão de Itens deste regulamento a qualquer momento sem prévio aviso, mas garantindo 
comunicação a todos os atletas. 

15. Segurança do Atleta: 

15.1. Todo equipamento obrigatório é indispensável.  

15.2. Todos os mapas dos trajetos, de todas modalidades, estão disponíveis no site 
https://montanhasvulcanicas.com.br em formato GPX e KML, que poderão ser visualizados em 
Note Book, Tablet e Smartphone, através do aplicativo “GPX VIWER” (gratuito para Android) ou 
equivalente para Apple.  

15.3. A operadora de telefonia que melhor funciona na região é VIVO.  

15.4. É recomendável que todos os atletas montem suas estratégias baseando-se no tempo 
estimado para cada prova. 

15.5. A alimentação e hidratação extra será útil em caso de acidente em que o atleta não possa 
se locomover e tenha que aguardar pelo resgate. 

15.6. Os atletas deverão estar sempre com o numeral visível, localizado na frente da bicicleta. É 
de extrema importância que o numeral esteja visível. 
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16. Resultados: 

16.1. Os resultados oficiais serão informados através do site www.bikeregularidade.com.br, 
www.montanhasvulcanicas.com.br e www.cronoesporte.com.br. 

17. Informações e contato: 

Instagram: http://instagram.com/desafios.montanhas.vulcanicas  

Facebook: http://facebook.com/desafios.montanhas.vulcanicas  

Site: www.montanhasvulcanicas.com.br 

Tel (whatsapp): (35) 99210-1672 
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ANEXO I 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT 

  

Eu, ______________________________________________________________, inscrito no CPF 
nº:_________________, autorizo o(a) senhor(a)__________________________________, 
portador do RG:___________________, telefone:___________________ e-mail: 
____________________________ a retirar meu kit atleta para a prova “1º DESAFIO XCM e 
REGULARIDADE FAZENDA IRAREMA - 2021” do DESAFIOS DAS MONTANHAS VULCÂNICAS®, que 
acontecerá nos dia 24 e25 de abril de 2021.  

Assumo toda a responsabilidade e isento a Organização de qualquer problema que venha 
ocorrer, referente ao extravio do kit de competição por parte do meu Representante.     

 

Data: ____/____/______    

  

________________________                           ______________________  

 Assinatura Atleta                                                Assinatura Representante  
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ANEXO II 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Nome completo:_______________________________________________________  Nacionalidade:______________                     

Estado civil:_____________________  Profissão:____________________________ CPF: _______________________                                                               

RG: _________________________  Órgão emissor: _________ Endereço: ___________________________________                                                   

Bairro: ___________________________________  Cidade: _______________________________________   UF: ___ 

Declaro estar ciente de que a presente inscrição no DESAFIOS DAS MONTANHAS VULCÂNICAS®- 1º 
DESAFIO XCM e REGULARIDADE FAZENDA IRAREMA - 2021, a realizar-se no dia 24 e 25 de abril de 2021 
devidamente aceita e homologada pela organização do evento obriga-me as seguintes cláusulas: 

I – Na assinatura do presente termo, declaro-me apto para pratica da modalidade “XCM”, não havendo 
qualquer impedimento de ordem medica, física ou legal para a participação na competição. Comprometo-
me em levar a conhecimento da comissão organizadora do evento a ocorrência no curso da prova de 
qualquer lesão ou fator impeditivo á pratica desta modalidade, sendo de atribuição da organização do 
evento decidir sobre a minha permanência na competição. A omissão de qualquer informação ou fato 
que comprometa minha participação isenta os organizadores, comissão de arbitragem e demais membros 
e participantes de qualquer evento danoso advindo da competição. 

II – Declaro ao apresentar o presente termo devidamente assinado que não faço uso de qualquer 
substância proibida pela IAAF. Em caso de omissão ou de falsa declaração, a organização do campeonato 
isenta-se de qualquer responsabilidade podendo, inclusive, desclassificar o competidor em caso de 
comprovação. 

III – Declaro-me ciente quanto aos riscos de minha integridade física inerente à natureza da atividade 
esportiva praticada. Em caso de lesão ou contusões de qualquer espécie, inclusive morte, assumo integral 
responsabilidade sobre os danos isentando os organizadores, patrocinadores, comissão de arbitragem e 
demais membros e participantes de qualquer responsabilidade advindas da participação na referida 
prova. 

IV – Autorizo desde já a equipe médica, designada pelos organizadores do evento, a realizar qualquer 
intervenção de pronto atendimento necessário para assegurar minha saúde e integridade física, inclusive 
minha locomoção para o hospital caso necessário nos moldes da conduta médica imposta pelos órgãos 
competentes. Neste caso a pessoa que deve ser comunicada é ___________________________________ 
___________________________________________ telefone __________________________________                                                                    

Estou ciente de que ao assinar com um (aceito) esse documento concedo o uso de direto da minha 
imagem a organização do DESAFIOS DAS MONTANHAS VULCÂNICAS®, por um período mínimo de 30 
(trinta) anos, podendo a mesma cede-la a outros veículos de comunicação.   

 

Poços de Caldas, MG, ____ de _____________ de _____. 

 

__________________________________ 

Assinatura do Competidor 
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ANEXO III 

GPS nº_______________ 

TERMO DE RESPONSABILIDADE // DECLARAÇÃO 
Eu, abaixo assinado, inscrito para participar da atividade BIKE REGULARIDADE, para que surtam todos os 
efeitos legais, declaro que entendo e concordo que: 

 
1 – Estou ciente que há riscos de acidentes durante esta competição. Assumo por livre e espontânea      
vontade todos os riscos envolvidos e suas consequências. 

 
2 – Em caso de acidente, eu e minha família isentamos integralmente o BIKE REGULARIDADE e DESAFIOS 
DAS MONTANHAS VULCÂNICAS® seus organizadores, colaboradores, apoiadores, proprietários dos locais 
por onde passarão as provas e a Prefeitura do município sede de toda e qualquer responsabilidade legal, 
por quaisquer danos que venhamos a sofrer. 

 
3 – Atesto estar em condições físicas e psicológicas para participar da competição. 

 
4 – Concordo que a organização pode adiar, cancelar ou modificar o evento, em parte ou no todo, por 
motivos de força maior ou necessidades técnicas ou de segurança, sendo que nenhum reembolso será 
devido. 

 
5 – Conheço e aceito integralmente todos os termos do regulamento e boletins informativos do BIKE 
REGULARIDADE. 

 
6 – Responsabilizo-me integralmente pelas informações fornecidas à organização quando da inscrição. 

 
7 – Conferi na retirada e assumo integralmente a responsabilidade da guarda e transporte dos 
equipamentos de GPS na prova. Os devolverei em perfeitas condições ao final da prova. 

 
8 – Assumo integralmente a responsabilidade civil e criminal por meus atos durante a competição. 

 
9 – Declaro ter lido, ter sido orientado e estar de acordo com os protocolos sanitários para o 
distanciamento social necessário para a realização da competição. 

AUTORIZAÇÃO: 

Em caso de danificação, perda ou não devolução dos GPS autorizo a cobrança no valor de R$ 380,00 (por 
equipamento) para reposição dos mesmos.  

Autorizo a utilização de minha imagem pelo BIKE REGULARIDADE e pelos DESAFIOS DAS MONTANHAS 
VULCÂNICAS® para a divulgação da modalidade em qualquer veículo e por tempo indeterminado. 

 
Local:________________________________________         Data       ___/___/________ 
NOME DO COMPETIDOR:___________________________________________________ 
Assinatura _______________________________________________________________ 
CPF ________________________________________ Celular: (___)_________________ 


