REGULAMENTO: MONTANHAS EXPERIENCE - MOUNTAIN BIKE INFANTIL

- DATA
12 de dezembro de 2021

- CATEGORIAS
Obs 1: não é permitido o uso de rodinhas em hipótese alguma.
Obs 2: o tamanho do aro de cada categoria deve ser respeitado.

Baby (mista) – 2 e 3 anos (balance bike ou pedal)– aro 12
Mini A (mista) – 4 e 5 anos – aro 16
Mini B (feminina) – 6 e 7 anos – aro 20
Mini B (masculina) – 6 e 7 anos – aro 20
Kids A (feminina) – 8 e 9 anos - aro 24 ou 26
Kids A (masculina) – 8 e 9 anos – aro 24 ou 26
Kids B (feminina) – 10 e 11 anos – aro 27,5 ou 29
Kids B (masculina) – 10 e 11 anos - aro 27,5 ou 29
Teens A (feminina) – 12 e 13 anos – aro 27,5 ou 29
Teens A (masculina) – 12 e 13 anos – aro 27,5 ou 29
Teens B (feminina) –14 e 15 anos – aro 27,5 ou 29
Teens B (masculina) – 14 e 15 anos – aro 27,5 ou 29

- PREMIAÇÃO
Do 1° ao 3° lugar de cada categoria
Troféu aos que subirem no pódio.
Medalhas a todos que largarem (entregue na linha de chegada aos que chegarem e também
aos desistentes).

- INSCRIÇÕES
Devem ser feitas através do link divulgado no site do Montanhas Experience 2021, dentro do
prazo estipulado.
Cada atleta deve ser inscrito na categoria de sua idade por um responsável, e deve conter
nessa inscrição os dados do menor (dados pessoais e de saúde) e do responsável (dados
pessoais).
A organização não se responsabiliza por inscrições em categoria errada.
A organização não devolve o valor das inscrições nem dos ingressos após 10 dias da realização
da compra. A organização não transfere a inscrição para terceiros.
Todas as informações de preenchimento de inscrição, onde consta o ano de nascimento e
dados pessoais do atleta, devem ser verídicas e de inteira responsabilidade do responsável
pelo atleta, e deve ter atenção no ato da inscrição para evitar erros de informações ou
categorias.
A organização não se responsabiliza pelos erros causados pelo preenchimento incorreto ou
indevido dos campos no ato da inscrição.
Fica reservado o direito de encerramento das inscrições ao atingir o limite estipulado pelo
Montanhas Experience, por categoria, não podendo o Roots Bike Park intervir nessa decisão.
Esse é um procedimento necessário para a mobilidade e segurança dos atletas.

- INGRESSOS
Os ingressos serão limitados e em nenhuma hipótese deve ser ultrapassado esse limite. Todo o
processo está sendo realizado pensando no bem-estar e segurança dos atletas, staffs e
organização.
Será permitida entrada do público para assistir ao evento nas dependências mediante compra
de ingressos limitada, no valor de R$ 200,00 ou doação de 5 kg de alimentos não perecíveis.

RETIRADA DE KITS
O kit do atleta deve ser retirado das 9:00 às 11:00 do domingo, dia 12 de dezembro, na base
do Montanhas Experience.
É obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto do atleta e do
responsável no momento da retirada do kit, sob pena de não participação na prova.
O kit atleta somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito acompanhado por um
responsável.
O kit deverá ser retirado impreterivelmente dentro do horário previsto para tal no
regulamento, sob pena de exclusão ou não participação do atleta na prova.

GERAL

Todas as pessoas, sejam atletas, acompanhantes e público devem entrar e permanecer nas
dependências do evento o tempo todo com máscara.
Somente será permitida a participação da criança se acompanhada pelos pais ou um
responsável maior de 18 anos devidamente identificado.
Todos os atletas deverão permanecer com sua máscara até o anúncio de 30 segundos da
largada, e quando terminar a prova o atleta deverá colocar a máscara no máximo até 5
minutos após cruzar a linha de chegada.
O seguro de responsabilidade civil, contratado pelo Montanhas Experience, é válido nos dias e
horários pré-estabelecidos de treino e durante a realização da prova, tendo cobertura para
morte, invalidez e acidentes.
O regulamento e programação poderão sofrer alterações até a data de sua publicação
impressa antes da prova. Em caso de dúvida prevalece a edição impressa e disponível na
secretaria antes do evento, e as decisões do congresso técnico realizado no dia anterior ou no
dia de realização da prova.
O responsável pelo atleta, ao assinar a súmula de retirada do kit de prova, declara aceitar as
condições apresentadas nesse regulamento.
ATENÇÃO!! Os horários de largada estarão em papel impresso no local da retirada dos kits, ao
lado do regulamento, também impresso.

-TERMO DE RESPONSABILIDADE
Ao participar da competição Montanhas Experience de Mountain Bike Infantil, pelo ato de
inscrever o atleta menor, o responsável está de acordo com a seguinte declaração:
Todas as informações de preenchimento de inscrição, onde consta o ano de nascimento e
dados pessoais e de saúde do atleta, assim como os dados pessoais do responsável, são
verídicos.
Declaro para os devidos fins que estou ciente e de acordo com o regulamento desta
competição, assim isentando os organizadores, patrocinadores e sede do evento de todas e
quaisquer consequências que possam advir de minha participação nesta prova (furtos roubos e
danos de equipamentos ou por qualquer traumatismo lesões invalidez ou até mesmo a morte),
não cabendo qualquer tipo de indenização além do seguro.
Declaro também que o atleta nunca foi impedido de participar de qualquer outro esporte por
motivos médicos e que está apto em questões de saúde a participar desse evento.
Em caso de emergência autorizo qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento
necessário médico e ou cirúrgico, inclusive a administração de sangue e derivados sanguíneos
ao atleta. Autorizo que as informações relativas ao seu estado de saúde sejam dadas pelo
médico responsável para o diretor da prova bem como para o próprio médico do atleta, assim
como para seus parentes ou responsáveis.

A prova poderá ser gravada em vídeo e ou fotografada, e os responsáveis pelos atletas que
tiverem alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova, na
retirada dos kits, e assinar. Caso contrário todas as imagens serão tidas como liberadas para
qualquer tipo de uso em qualquer data sem qualquer compensação financeira, por tempo
indeterminado.
Estou ciente que nesta época de pandemia o risco de contrair Corona vírus é real, assim
isentando a organização de qualquer sequela ou danos à saúde do atleta, à minha, do
responsável e familiares ou amigos.
É de responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para assistência /
cobertura financeira em caso de acidente. As equipes médicas que apoiam o evento prestarão
somente os primeiros socorros e o acidentado será encaminhado para o hospital mais
próximo. Todas as despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.
O atleta somente poderá entrar na pista para competição portando sua placa de identificação
fixada na frente da bike e capacete. Para o evento, o atleta deverá portar a sua placa de
identificação no guidão.
O atleta deverá largar com a camisa de sua equipe, clube ou patrocinador caso queira. A
mesma não pode ser sem mangas (camisa cavada).
Em caso de uso de capa de chuva a mesma deve ser transparente.

- RECONHECIMENTO
Deve ser feito na véspera da prova, dia 11/12/2021 entre 12:00 e 15:00, podendo o atleta ser
acompanhado por seu responsável ou treinador.
Não será permitido em hipótese alguma o reconhecimento com bike no percurso no dia da
prova, para a segurança de todos. Nesse dia o reconhecimento poderá ser feito apenas a pé,
terminando no máximo as 11:00.

HORÁRIO DE LARGADA
A prova das crianças acontecerá entre 11:30 e 15:00 do domingo, dia 12 de dezembro.
Os horários de largada estarão em papel impresso no local da retirada dos kits, ao lado do
regulamento, também impresso.

PERCURSO
Será demarcado com fitas plásticas, grades de metal ou tela-tapume onde necessário.
Será em um local plano com alguns obstáculos facilmente transponíveis, na base do
Montanhas Experience.

Será montado, em termos de distância e dificuldade técnica, de acordo com a capacidade física
e técnica pertinente a cada categoria.
Terá staffs espalhados pelo percurso, garantindo tanto a segurança física quanto o bom
comportamento do atleta no percurso.

COMPORTAMENTO DURANTE A PROVA
De ser levado em conta o “fair play” entre a largada e chegada de cada categoria, sendo
proibidos atos que atrapalhem os concorrentes (empurrão, fechada proposital, chutes,
cotoveladas). Caso ocorram essas atitudes, o atleta pode ser desclassificado.
Caso o atleta pare, deverá ir para o canto do percurso para não atrapalhar os demais atletas de
sua categoria, dando passagem a estes. Para voltar a pedalar, esse deve esperar um momento
oportuno que não atrapalhe os demais e voltar ao percurso.
É permitido empurrar a bike, sempre dando passagem aos que estão pedalando.
É absolutamente proibido por parte do responsável, parentes, amigos e torcedores,
xingamentos, comentários depreciativos ou quaisquer atitudes que possam causar
constrangimento ou abalar psicologicamente qualquer atleta, sendo o causador convidado a
se retirar do evento.
Não será permitido acompanhante durante o andamento das categorias (exceto BABY e MINI
A).
Somente as categorias BABY e MINI A poderão ter um acompanhante no percurso, sem a
possibilidade de troca entre a largada e a chegada. Esse acompanhante deverá seguir ATRÁS
do atleta, jamais ao lado ou na frente. É permitida a comunicação entre o acompanhante e o
atleta, mas qualquer ajuda ou tipo de contato físico causará a desclassificação do atleta.
Não é permitida a estadia de parentes, responsáveis, amigos ou qualquer torcedor no percurso
durante o andamento da categoria, sendo esse convidado a se retirar caso isso ocorra.
Não é permitido empurrar ou ajudar o atleta de modo algum durante o andamento da
categoria.
Não é permitida a troca de bicicleta ou de atleta.
O atleta que sair fora do percurso durante a prova por qualquer motivo, deve retornar para o
percurso do mesmo ponto de onde saiu.
Não é permitido cortar caminho nem passar por baixo das fitas que demarcam o percurso.
Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos
serão anunciados e apresentados.

