
REGULAMENTO 2022 

***INFORMAÇÃO IMPORTANTE*** 

Cada participante terá o direito a 01 (um) acompanhante para entrada no 
Clube, os demais acompanhantes pagaram um Day Pass   

 
Artigo 1º - DUATHLON CROSS MOUNTAIN BIKE RUN 

12 / dezembro – Cross Duatlhon Sertãozinho 

Artigo 2º - Das Categorias 

- Para cálculo da categoria levar em conta a idade completa até a data do 
evento em 30 / 01 / 2022 
  
CATEGORIAS – MASCULINAS 

01 - Masculina 13 a 19 anos 
02 - Masculina 20 a 29 anos 
03 - Masculina 30 a 39 anos 
04 - Masculina 40 a 49 anos 
05 - Masculina Over 50 anos 

CATEGORIAS FEMININAS 

06 - Feminina 13 a 24 anos 
07 - Feminina 25 a 39 anos 
08 - Feminina Over 40 anos 

CATEGORIAS DUPLAS 

09 - Dupla Masculina Revezamento (Idade Livre) 
10 - Dupla Mista Revezamento (Idade Livre) 
11 - Dupla Feminina Revezamento (Idade Livre) 

CATEGORIAS ASSOCIADOS (isentos de inscrição) 

12 - Associados Masculino - 13 a 80 anos 
13 - Associadas Feminina - 13 a 80 anos 

 
  
Artigo 3º - Formato e Metragens 

I – O evento será nos moldes: Uma volta de 5 km de corrida (Trilhas e Estradas 
de terra) – Três voltas de 8 km totalizando 24 km de mountain bike (Trilhas e 
estradas de terra sem dificuldades técnicas e pouca altimetria);  
II – Nas categorias de Duplas Revezamento Masculino, feminina ou Mista, é 



obrigatório a participação de 02 atletas, um realizando a corrida e o outro a 
bike, e o revezamento de atletas será feito dentro da área de transição 
informada pela organização do evento. 

 

Artigo 4º - Corrida 

I – O numeral fornecido pela organização, tem que estar visível na frente e na 
altura do abdômen do atleta, o numeral não pode estar cortado ou dobrado e o 
chip ser anexado ao tênis (Será fornecido material informativo de utilização). 
II – Não é permitida ajuda externa, caso receba, será desclassificado 
III - É proibido o atleta ser acompanhado por terceiros de pé, bicicleta ou 
qualquer outro veículo que não seja da organização, sujeito a desclassificação 
do atleta, identificado pelo numeral fornecido pela organização. 
IV -  É proibido pedalar dentro da área de transição, entre a faixa de segurança 
demarcadas pela organização na entrada e saída, sujeito a desclassificação; 
VI – No percurso da corrida, haverá ponto de hidratação para o atleta 
participante 
VII – O percurso de 6.000 metros, percorrido no primeiro estágio do evento, 
estará todo demarcado com cones, fitas zebrada, Staffs e é obrigatória passar 
nos pontos delimitados pela organização para controle de prova, caso falte tal 
passagens, é cabível desclassificação. 
VIII- A largada será dada por bolsões, o tempo sendo cronometrado após a 
passagem pelo tapete captador do chip de cronometragem. 

Artigo 5º - Bike 

I – A bike a ser utilizada será a mountain bike ou Gravel, o percurso do evento 
será em estrada de chão batido (trilha) 
II – O numeral de bike fornecido pela organização, tem que estar à frente da 
bike, visível para controle da organização. 
III – Obrigatório o uso de capacete afivelado durante o atleta estiver na bike. 
IV - É proibida qualquer ajuda externa. O atleta que receber ajuda externa será 
desclassificado. 
V - É proibida a troca de bike, limitando a reparos e será permitido somente a 
troca de rodas.  
VI – O percurso será constituído de 20 km (se houver alteração será informado 
pela organização antes da largada), entre estradas de chão batido e sem 
dificuldades técnicas (será informado e divulgado pela organização altimetria), 
demarcados com setas de cal, placa de sinalizações. 
VII – No percurso da bike, haverá ponto de hidratação para o atleta participante 
VIII - Em pontos estratégicos, haverá pontos de controles e lacres, a falta 
desse controle, será a desclassificação do atleta 
IX – É vedada a utilização de bike com pedal assistido (E-BIKE) 
  
Artigo 6º - Área de transição  

I – Área de transição será demarcada e sinalizada pela organização 
II – A abertura da área de transição será às 7h15, após entrar na área de  



Artigo 6º - Área de transição 

I – Área de transição será demarcada e sinalizada pela organização 
II – A abertura da área de transição será às 7:00 

Artigo 7º - Dos direitos e deveres do atleta 

I - O atleta tem direito de usar propagandas de patrocinadores exceto no kit 
numérico; 
II - O atleta tem direito de garantir seus direitos, entrando com recurso por 
escrito e taxa de R$ 100,00. Caso o julgamento favorável a taxa será 
devolvida. O atleta não presente ao pódio perderá o direito à premiação; 
III - O atleta inscrito sede direitos de imagem para o Evento, podendo ser 
utilizadas pela organização em divulgação e ações publicitarias do evento. 

Artigo 8º - Das inscrições  

I - As inscrições deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE on-line pelo site 
oficial, www.inscricoesonline.com.br. As inscrições poderão ser encerradas a 
qualquer momento sem prévio aviso caso atingir o número de vagas permitido 
seguindo o Decreto São Paulo em combate a Pandemia Covid-19. 
II - Atenção: Após a aprovação, o valor da inscrição somente será devolvido 
por motivo médico, comprovado pela apresentação atestado médico até 48hs 
antes da realização do evento; 
III -  A troca de categorias somente serão aceitas até 24/01/2022; 
IV – Ao realizar a inscrição, o atleta ficará sob a cobertura de um SEGURO DE 
VIDA com validade somente durante o período da prova por acidente e 
invalidez; 
V- Valores e cronograma das inscrições veja na página do site: 

Artigo 9º - Do Kit de participação 

Cada atleta participante receberá o KIT de participação composto por: 
- 01 numeral BIKE; 
- 01 Numeral de peito; 
- 01 Camiseta em Dry personalizada; 

Artigo 10º - Das Premiações 

- Troféus do 1º ao 5º colocado por categoria; 
- Medalha de Participação a todos que completar a prova 
- Haverá uma premiação em dinheiro para os três primeiros colocados 
na GERAL MASCULINA E FEMININA Solos  
Premiação em dinheiro Categorias Elite:  

1º - R$ 200,00 / 2º - R$ 150,00 / 3º - R$ 125,00    

OBS.: OS ATLETAS 03 ATLETAS MARCULINO E FEMININO DA GERAL, 
SERÁ ESCLUIDOS DA PREMIAÇÃO POR CATEGORIA 

www.inscricoesonline.com.br


Artigo 11º - PROTOCOLOS DE SANITÁRIOS PARA COVID-19 

Recomendações para a realização do evento de acordo com as medidas 
sanitárias para o CIVID-19. 
Orientações adicionais devem ser implementadas ou retiradas de acordo com a 
fase que se encontra perante a Pandemia e as exigências do Plano São Paulo 
contra ao COVID-19. 
- Será disponibilizado álcool em gel em vários pontos para os participantes. 
- Será obrigatório o uso de máscaras durante todo o evento, pelos 
participantes, comissão organizadora e será obrigatório o uso da máscara na 
cerimônia de premiação, 
cabendo desclassificação do atleta; 
- 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 logo após a chegada; 
- No caso de adiamento ou cancelamento da prova por conta da Pandemia de 
COVID-19, as inscrições serão transferidas para a data remarcada, no caso o 
atleta solicitar o reembolso serão descontadas as taxas cobradas sobre o valor 
de inscrição. 

Artigo 12º - Das Generalidades 

DUATHLON CROSS MOUNTAIN BIKE RUN, é um evento criado por MS 
Propag Marketing Esportivo e franquiado a Marco Panelero e Manuel Silveira 
organizadores do evento que terá cronometragem a cargo da empresa Crono 
Active, isentado patrocinadores e apoiadores de qualquer responsabilidade. 

 


