
DESAFIO CABURÉ - MTB 

REGULAMENTO GERAL DO DESAFIO 

 

1. Informações da Prova 

1.1. Local: Camping Municipal - Barra do Ribeiro - RS 

1.2. Data: 25 de Agosto de 2019 

1.3. Modalidades:  

1.3.1. Mountain Bike Solo 

1.3.2. Desafio Caburé 40km 750 alt d+. 

1.3.3. Cicloturimso 10KM – Caráter participativo – medalha de participação 

1.4. O Desafio é um evento de Moutain Bike, envolvendo a região da Costa doce, 

nesta etapa a cidade de Barra do Ribeiro apresenta ao atleta a localidade 

chamada Caburé. Estejam preparados para uma experiencia única de 

integração com a natureza. 

1.5. Percurso: O percurso foi elaborado pela organização do evento. Será uma 

mistura de diversos tipos de terreno, variando entre estradas não 

pavimentadas, trilhas single track, subidas e descidas, estradões com vista 

privilegiada no ponto mais alto da cidade. 

1.6. Sinalização do Percurso será totalmente sinalizado. As marcações utilizadas 

serão constituídas por: ● Fitas zebradas amarela e preta ● Marcas de tintas no 

solo ● Sinalização em árvores ● Placas indicativas ● Placas de divisão de 

provas (sinalizadas).  IMPORTANTE: ao correr na Estrada, sem bifurcação, se 

não avistar sinalização, significa ir em frente. No momento em que tiver de 

deixar a estrada para alguma trilha ou da trilha para a estrada, haverá 

sinalização bastante visível. Nos pontos mais críticos que possam gerar 

dúvidas, ali vai estar um staff para orientá-lo. Pedalar sempre pelo local 

indicado por placas e ATENÇÃO também é parte do Desafio. 

1.7. Horários de Largada:  

1.7.1. Largada Única da Bike 09:00h 

1.8. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 

1.8.1. Domingo: Das 07:00h às 08:15h no local da prova 

1.9. Estrutura do Evento: 

1.9.1. A arena do evento será montada no Camping Municipal, Centro da 

cidade. Haverá amplo estacionamento, guarda-volumes, área de 

dispersão com frutas,  hidratação para os atletas inscritos e banheiros. 

1.9.2. ORGANIZADORES/REALIZADORES de forma soberana, não cabendo 

recurso a estas decisões.  

1.9.3. Contatos  



Anderson Groth (Diretor Geral): 51 99575-1538. Lucas Hoff (Diretor 

Operacional): 51 99920-1415. Anderson Santos (Coordenador Equipe 

Socorrista): 51 99297-5282. Maicon Menegoti (Coordenação da Arena): 5 

Liandro Feijó (98442-5520)  

Responsabilidades: ao inscrever-se, o participante aceita o presente 

regulamento e declara: Estar fisicamente apto para a prova. Ter efetuado 

os controles médicos necessários. Eximir aos Organizadores, à Prefeitura 

de Barra do Ribeiro, aos proprietários das terras pelas que passe o 

desafio e aos Patrocinadores de toda responsabilidade por acidentes 

pessoais; danos e/ou perdas de objetos que possa ocorrer antes, durante 

ou após sua participação na prova. Assumir total responsabilidade pelos 

dados fornecidos. Aceitar totalmente o REGULAMENTO. 

Assumir as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros 

e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação antes, durante e depois do Desafio. Isentar aos 

organizadores de quaisquer responsabilidades sobre as consequências 

do descumprimento de qualquer item ou dica deste regulamento.  

1.9.4. SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA: A 

Organização, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a 

suspensão do desafio, 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. Os (as) atletas ficam cientes que 

deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e danos da eventual 

suspensão do desafio (iniciada ou não) por questões de segurança 

pública, não gerando qualquer responsabilidade para a Comissão 

Organizadora. Na hipótese de cancelamento da prova pelos motivos do 

Artigo citado 1.8.11 não haverá devolução do valor de inscrição. O desafio 

poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, 

sendo comunicado aos inscritos esta decisão pelo site oficial do desafio. 

Na hipótese de adiamento do desafio e a consequente divulgação de 

nova data não haverá devolução do valor da inscrição. Na hipótese de 

cancelamento do desafio (sem divulgação de nova data) os inscritos 

deverão solicitar o reembolso da inscrição.  

1.9.5.  COMUNICAÇÃO: Considera-se como meio oficial de comunicação de 

novidades a página do facebook onde está criado o evento. O participante 



deverá consultar periodicamente o site a fim de estar informado das 

novidades e possíveis modificações, ou imprevistos. 

 

1.10. REGRAS GERAIS PARA OS PARTICIPANTES 

1.10.1. É responsabilidade do participante estar bem preparado para a 

prova. Isto é, gozar de boa saúde geral, bem como ter um nível 

aceitável de preparação. A inscrição na prova não assegura nem 

cobre esta responsabilidade. Todos os atletas participantes deverão 

estar em dia com rigorosa avaliação médica para assegurar-se 

estar apto para o esforço, pois a organização não se 

responsabilizará pela saúde dos mesmos. A organização não se 

responsabilizará por pertences de atletas, extraviados dentro ou 

fora da arena da prova. Diante de qualquer imprevisto ocorrido 

durante o evento que não tenha sido contemplado no presente 

regulamento, será função do Diretor da Prova tomar as decisões 

correspondentes ao caso. As dúvidas ou omissões deste 

regulamento serão dirimidas 

2. Número de inscrição 

2.1. Bike: 

2.1.1. Placa com o número de identificação do atleta para fins de arbitragem.  

 

3. Inscrições 

3.1. 1º Lote Desafio: 

3.1.1. Desafio Caburé  40km s/ camiseta- até 22/08/2019,  R$ 35,00  + Tx no 

site 

3.1.2. Desafio Caburé 40km c/ camiseta  - até 22/08/2019,  R$ 55,00  + Tx no 

site 

3.1.3. Cicloturismo 10km c/ camiseta  - até 22/08/2019,  R$ 35,00  + Tx no site 

3.1.4. Cicloturismo 10km s/ camiseta  - até 22/08/2019,  R$ 20,00  + Tx no site 

 

3.2. Inscrições para Grupos: 

Deverão ser feitas por email ou whats app – 051999201415 – 

lucashoff@gmail.com 



3.3. A inscrição somente será efetivada mediante a comprovação do pagamento; 

3.4. No ato da retirada da placa de identificação, deverá apresentar um documento 

de identidade ou seu comprovante de inscrição; 

3.5. A idade mínima para participação das modalidades do desafio será de 16 

anos. Menores de 18 anos deverão ter prévia autorização dos responsáveis e 

deverão ser acompanhados dos mesmos; 

3.6. A taxa de inscrição não é reembolsável e é intransferível; 

3.7. KIT da Prova 

3.8. Numeração da Bike + Medalha + Hidratação + Frutas 

 

 

4. Premiação  / Categorias 

4.1. BIKE: 

4.1.1. Geral Masculino até 5º Lugar e Geral Feminino até 5º Lugar – Desafio 

Para fins de idade, será considerada a idade que o atleta terá no dia 31 

de dezembro de 2019. 

4.1.2. Mais de 60 inscritos por sexo, teremos premiação em categoria de 10 

em 10 anos. 

4.2. Medalha de Participação: Todos os atletas que completarem a prova 

receberão medalha de participação 

 

5. Considerações Gerais 

5.1. As provas terão a duração máxima de 4 (Quatro) horas; 

5.2. A prova visa promover a prática de esporte na cidade e arredores, assim como 

também a relação com a natureza; 

5.3. As vias de trânsito não serão interrompidas para a realização da prova, 

portanto os atletas deverão observar o fluxo de veículos, de transeuntes e da 

fauna local; 

5.4. A prova acontecerá com qualquer condição climática. Qualquer decisão 

contrária a isso só poderá ser tomada pela organização da prova e somente 

visando a segurança dos atletas; 

5.5. Caso a organização sinta necessidade, poderá solicitar atestado médico do 

atleta para participação na prova; 

5.6. Caso haja transferência do evento por motivo de força maior para data 

posterior, não será devolvido o valor da inscrição; 

5.7. Serão disponibilizados aos atletas pontos de hidratação, onde haverá água a 

disposição; 



5.8. Os atletas deverão descartar suas garrafas, copos e lixo em geral dentro dos 

recipientes próprios para isso, inclusive durante a prova, sob pena de 

desclassificação; 

5.9. A desclassificação lança o participante ao último lugar de classificação na 

prova;  

5.10. Casos omissos no regulamento serão analisados e julgados pelo Diretor 

de Prova e pela Organização; 

5.11. Recursos e Protestos serão aceitos pela Organização da Prova dentro 

do prazo previsto de 5 minutos após a chegada do último participante da 

categoria e publicação dos resultados no mural do evento; 

5.12. O atleta no momento da inscrição declara estar apto fisicamente e em 

boas condições de saúde para realizar a prova, eximindo a organização da 

mesma de qualquer tipo de responsabilidade; 

5.13. A Organização terá total autonomia para decidir sobre qualquer questão 

independentemente de estar prevista neste regulamento. 

 

 

Diretores de Prova: Anderson Groth 

Realização e Organização: Lucas Hoff, Anderson Groth ; Liandro Feijo; Anderson 

Santos e Maicon Menegoti.  


