REGULAMENTO
Tendo em vista a liberação de público em eventos e o grande aumento de adeptos do MTB no Brasil,
a 1ª Copa Cidade Feliz de MTB vem com objetivo de uma maior integração de atletas, familiares e
munícipes com toda região após essa retomada dos esportes, contribuindo assim para o bem estar e
melhoria na qualidade de vida de todos.

1 - A PROVA
A 1ª Copa Cidade Feliz de MTB é uma realização da Prefeitura Municipal/Secretaria de Esportes e
Lazer (SMEL) de Santa Cruz do Rio Pardo-SP.
Data: 21 de Agosto de 2022.
Horário: 08h30min
Tempo limite de conclusão da prova para cronometragem: 4h no percurso Pró e 02h30min Sport
Local concentração: Pátio da Empresa Sefert, Rodovia Eng. João Batista Cabral Renó, Km 319,
Santa Cruz do Rio Pardo/SP.
Percursos: Pró 60 km, Sport 36 km e Passeio 14 km.

2 - INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZO
Os interessados farão suas inscrições diretamente através do site
www.streetracebrasil.com.br
Período de inscrições: de 06 de junho de 2022 a 08 de Agosto de 2022 (ou até o preenchimento das
vagas disponíveis).
Valores das inscrições: Percurso Pró e Sport R$ 40,00 e Passeio R$ 20,00 + taxa administrativa
do site.
Conforme artigo 23 do Estatuto do Idoso, este terá desconto de 50% em sua inscrição. Sport e Pró
R$ 20,00 e Passeio R$ 10,00 + taxa administrativa do site.
Lote promocional:
- de 06 de junho até 06 de julho /2022 – Percurso Pró e Sport R$ 30,00 e Passeio R$ 15,00 + taxa
administrativa do site.
OBS

Moradores do município de SCRPardo estão isentos da taxa de inscrição. Os mesmos
deverão em caso de solicitação, comprovar pelo menos um dos seguintes vínculos com
o MunicÍpio: Residir, Trabalhar, Votar ou Estudar em SCRPardo..

- Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não comparecimento por
qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova.
- O número de participantes por percurso será de: Sport 500, Pró 300 e Passeio 400 ciclistas.

- A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou
limitar o número de inscrições do EVENTO em função de necessidades/disponibilidades
técnicas/estruturais sem prévio aviso.
Os atletas menores de idade para participar do evento deverão apresentar autorização por escrito dos
pais ou responsável legal.

3 - RETIRADA DO kit e CHIP
- Dias 18 e 19 de agosto 2022, das 9h às 17h no Ginásio de Esportes Aniz Abras, sito a Av Cel
Clementino Gonçalves 306, Vl Joaquim Paulino.
- Dia 21 de agosto 2022, das 06h às 08h no local da prova.
OBS: OBRIGATÓRIO
- Entrega de 2kg alimentos a título de doação para retirada do kit e concretização inscrição.
- Deverão ser entregues os termos de responsabilidade e ciência necessários.
- Estar de posse do boleto ou depósito da inscrição em mãos no ato de retirada e apresentar um
documento com foto.
- Responsável pela retirada deverá conferir os seus dados cadastrais e o número na retirada.
- O chip será descartável e estará preso na placa de numeração devendo ser afixada conforme
orientações na parte frontal da bike.
- A ORGANIZADORA não se responsabiliza por uso incorreto e/ou dano causado a este dispositivo
caso o seu tempo não seja registrado.

4 - ORIENTAÇÕES
a) Placa de identificação da bike deverá ser afixada na parte frontal da bike de forma visível.
b) Abraçadeiras para fixação do número da Bike.
c) Medalha (atletas que completarem a prova).
d) Organizador fornecerá água e frutas aos ATLETAS que pagaram suas inscrições.
e) Seguro Atleta.
f) Chip descartável. (estará na placa de identificação) – cuidado ao manuseá-la.
g) Obrigatório o uso de bicicletas de estilo mountain bike.
h) É proibido o uso de guidão com clipe.

5 - DA CLASSIFICAÇÃO
- A classificação dos ATLETAS na prova será definida conforme sua colocação (tempo/ordem de
chegada – tempo líquido) e será publicada no site do EVENTO no informe RESULTADOS.
- Ao final da cronometragem serão aferidos os tempos líquidos dos participantes que completaram a
prova dentro do tempo estipulado (4h Percurso Pró e 02h30min Percurso Sport), os quais serão

premiados nessa ordem: 1) Os 5 primeiros no geral do Percurso Pró (masculino e feminino); 2) Os 5
primeiros da Categoria Munícipes do Percurso Pró e Sport (masculino e feminino); 3) O restante que
não foram contemplados serão divididos dentro dos seus respectivos Percursos devidamente
inscritos e concluídos em faixas etárias conforme item a seguir (6).
- Recursos deverão ser apresentados até 30 minutos após divulgação da listagem extra-oficial antes
do inicio das premiações.

6 - DAS CATEGORIAS
As faixas etárias serão:
Categoria Pró masculina: 13/18, 19/24, 25/30, 31/35, 36/40, 41/45, 46/50, 51/60 e 61 acima
Categoria Pró feminina: 13/29, 30/37, 38/45, 46/54 e 55 acima
Categoria Sport masculina: 13/25, 26/35, 36/45, 46/55 e 56 acima
Categoria Sport feminina: 13/35 e 36 acima
Categoria Sport PCD masculino: 13 acima
Categoria Pró e Sport munícipe masc/feminina: 13 acima
OBS: A data base para cálculo da categoria é idade completa no dia 31 de Dezembro de 2022;

7 - PREMIAÇÃO
Toda premiação em dinheiro é estipulada por lei municipal em UFM (unidade fiscal do município) que
para o ano de 2022 é de R$ 124,39.
Geral Pró masculino e feminino:
- 1º colocado(a) – 40 UFMs – R$ 4.975,60 + troféu
- 2º colocado(a) – 24 UFMs – R$ 2.985,36 + troféu
- 3º colocado(a) – 16 UFMs – R$ 1.990,24 + troféu
- 4º colocado(a) – 12 UFMs – R$ 1.492,68 + troféu
- 5º colocado(a) – 8 UFMs – R$ 995,12 + troféu
Categoria Pró masculina e feminina:
- 1º colocado(a) – 3 UFMs – R$ 373,17 + troféu
- 2º colocado(a) – 2 UFMs – R$ 248,78 + troféu
- 3º colocado(a) – 1 UFM – R$ 124,39 + troféu
- 4º colocado(a) – troféu
- 5º colocado(a) – troféu
Categoria Sport masculina e feminina:
- 1º colocado(a) – 1,5 UFMs – R$ 186,58 + troféu
- 2º colocado(a) – 1 UFM – R$ 124,39 + troféu
- 3º colocado(a) – 0,5 UFM – R$ 62,19 + troféu

- 4º colocado(a) – troféu
- 5º colocado(a) – troféu
Categoria PCD Masculino:
- 1º colocado(a) – 1,5 UFMs – R$ 186,58 + troféu
- 2º colocado(a) – 1 UFM – R$ 124,39 + troféu
- 3º colocado(a) – 0,5 UFM – R$ 62,19 + troféu
- 4º colocado(a) – troféu
- 5º colocado(a) – troféu
Categoria Munícipes Geral Pró masculino e feminino:
- 1º colocado(a) – 8 UFMs – R$ 995,12 + troféu
- 2º colocado(a) – 6 UFMs – R$ 746,34 + troféu
- 3º colocado(a) – 4 UFMs – R$ 497,56 + troféu
- 4º colocado(a) – 3 UFMs – R$ 373,17 + troféu
- 5º colocado(a) – 2 UFMs – R$ 248,78 + troféu
Categoria Munícipes Geral Sport masculino e feminino:
- 1º colocado(a) – 4 UFMs – R$ 497,56 + troféu
- 2º colocado(a) – 3 UFMs – R$ 373,17 + troféu
- 3º colocado(a) – 2 UFMs – R$ 248,78 + troféu
- 4º colocado(a) – 1,5 UFMs – R$ 186,58 + troféu
- 5º colocado(a) – 1 UFM – R$ 124,39 + troféu
OBS: Receberão medalhas TODOS os atletas que concluírem a prova e que estiverem devidamente
inscritos
- NÃO HAVERÁ DUPLA PREMIAÇÃO.
- Para efetivação do pagamento das premiações da categoria “MUNÍCIPES”; Os mesmos deverão em
caso de solicitação, comprovar pelo menos um dos seguintes vínculos com o Município: Residir,
Trabalhar, Votar ou Estudar em SCRPardo. Deverá ainda, caso haja suspeita, o atleta que estiver
irregular nesta categoria “MUNÍCIPES”, apresentar a equipe organizadora tais documentos:
comprovante de Residência, comprovante de voto 2020, Carteira de Trabalho ou vinculo Estudantil,
caso menor de idade, deverá apresentar em nome do responsável pelo atleta o título de eleitor do
município de SCRPardo.
- IMPORTANTE: ATENÇÃO PARA O PAGAMENTO DE TODAS AS PREMIAÇÕES O atleta que terá
direito à premiação em dinheiro deverá entrar em contato com a Secretaria de Esportes e Lazer
(SMEL) 14 3372-7989 e/ou esporteriopardo@gmail.com, no período de 25/08/2022 a 10/09/2022
para cadastrar os seus dados bancários para receber a premiação em dinheiro. Caso o atleta não
possua conta bancária, deverá preencher uma autorização (modelo deve ser solicitado na SMEL)

para depósito em conta corrente de terceiros, com assinatura reconhecida em cartório, e entregar na
Secretaria de Esportes de SCRPardo, ou enviar pelo correio.

8 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA
a. Capacete – Vestido e afivelado durante toda a prova;
b. Vestimenta – bermuda ou calça apropriada para pratica de ciclismo;
c. Calçado fechado;
d. Luva e óculos – (Opcional);

9 - REGRAS GERAIS DO EVENTO
- O ATLETA deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar
qualquer tipo de vantagem.
- A participação do ATLETA no EVENTO é individual e ele assume que é conhecedor de seu estado
de saúde e capacidade atlética, e treinou adequadamente para o EVENTO.
- Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para
todos os ATLETAS.
- Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos,
aceita totalmente o REGULAMENTO cedendo todos os direitos de utilização de sua imagem.
- Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para remoção. Após a
remoção a continuidade do atendimento será efetuada na REDE PÚBLICA sob responsabilidade
desta.
- O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de
atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros)
eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as conseqüências
desta decisão.
- A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá STAFF para a
orientação dos participantes.
- Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, Sanitários e Guarda-Volumes (limite de uma
bolsa por atleta) localizados na concentração dos atletas.
- A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará e recomenda que não sejam deixados OBJETOS DE
VALOR no Guarda-Volumes tais como; relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos
eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito etc.
- Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus APOIADORES E
REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos
ATLETAS no EVENTO, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou
prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a participação do EVENTO.

- Poderão os ORGANIZADORES/REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior.
- O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO é obrigatório e deverá ser afixado na parte frontal de sua BIKE,
sendo que qualquer mutilação ou má visualização de tal número implicará na desclassificação do
ATLETA ou poderá esse ser retirado antes do funil de chegada pelos fiscais do EVENTO.
- Será desclassificado da prova o atleta que emitir informações falsas na hora da inscrição, cortar
caminho, agir de má fé, segurar ou atrapalhar outros atletas.
- Será permitida a troca de bicicletas durante o percurso, desde que nessa a ser utilizada conste o
mesmo número da anterior.
- Se o atleta passar pela cronometragem com placa numérica que não seja a sua será
automaticamente desclassificado.
- Obrigatório subir ao pódio uniformizado. É proibido subir ao pódio atletas sem camisa e descalço;
- Caso o atleta não esteja presente durante a premiação, um terceiro poderá representá-lo.
- Será permitido carro de apoio de atletas somente atrás da ambulância e ou carro de apoio da
organização do evento, ou seja, atrás do último competidor.
- O evento será realizado em estradas abertas ao trânsito de veículos e também cruzará 2
Rodovias as quais estarão sinalizadas, porém todos os participantes deverão ter uma atenção
redobrada ao cruzá-las.
- Os organizadores não se responsabilizarão por acidentes ou danos que o atleta inscrito ou não,
venha sofrer ou causar antes, durante e após o evento. Independente do controle de trânsito, os
atletas deverão manter-se dentro do percurso conforme orientação dos fiscais e respeitar as leis de
trânsito.
- Os STAFFs terão autoridade para punir qualquer competidor.
- ORGANIZAÇÀO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio
aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações na retirada do Kit.
10 – INFORMAÇÕES E CONTATO
Secretaria de Esportes e Lazer: email: esporteriopardo@gmail.com e ou telefone: 14 3372-7989

TERMO DE RESPONSABILIDADE MAIORES IDADE

Eu........................................................................................................, CPF: ..........................................,
declaro para os devidos fins de direito que ESTOU CIENTE e DE ACORDO com o regulamento desta
competição, que o evento é um esporte com obstáculos apresentando risco a minha integridade
física, que estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e ainda que
não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de participar, isentando seus
organizadores e colaboradores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer
danos materiais, morais ou físicos, que porventura eu venha a sofrer, advindos da participação nesta
PROVA. Declaro, ainda, que cedo todos os direitos de utilização de minha imagem/som para a
organização e colaboradores da 1ª Copa de Montain Bike “Cidade Feliz” para usos informativos,
promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores.
Possui convênio médico: ( ) Sim ( ) Não Se sim, qual? .................................. Tipo de Sangue:..............
Número de contato: 1ª opção........:....................................2ª opção.........................................................

Assinatura:_____________________________________________

OBS: Obrigatória apresentação desse termo (original) na retirada do kit.

TERMO DE RESPONSABILIDADE MENORES IDADE

Nome Responsável Legal: ...............................................................................CPF: ...............................
declaro

para

os

devidos

fins

de

direito

que

sou

responsável

pelo

atleta

(menor)...................................................................................................., CPF.........................................
ESTOU CIENTE e DE ACORDO com o regulamento desta competição, que o evento é um esporte
com obstáculos apresentando risco a integridade física dele, que o atleta está em plenas condições
físicas e psicológicas de participar desta PROVA e ainda que não existe nenhuma recomendação
médica que o impossibilite de participar, isentando seus organizadores e colaboradores DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que
porventura ele venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. Declaro, ainda, que cedo
todos os direitos de utilização da imagem/som dele para a organização e colaboradores da 1ª Copa
de Montain Bike “Cidade Feliz” para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova,
sem acarretar nenhum ônus aos organizadores.
Possui convênio médico: ( ) Sim ( ) Não Se sim, qual? .................................. Tipo de Sangue:..............
Número de contato: 1ª opção........:....................................2ª opção.........................................................

Assinatura do responsável:_____________________________________________

OBS:
1 - Atenção: Obrigatório o reconhecimento de firma ( Por semelhança ou autenticidade ) em cartório.
2 – Obrigatória apresentação desse termo (original) na retirada do kit.

