
2º DESAFIO MR. TUGAS DE MOUNTAIN BIKE XCM 2019 

INSCRIÇÕES NO DIA DO EVENTO NA 
SECRETARIA DE PROVA À PARTIR DAS 07:30 

 

                                   JUIZ DE FORA 

27 de Outubro  

 

  
  

1)  PROGRAMAÇÃO  

•       27 de Outubro (Domingo)  

7h30 às 9h30 – INSCRIÇÕES E RETIRADA DO 
NUMERAL; 

10h – LARGADA  

Modalidade: Maratona de Mountain Bike XCP  

Distância: MTB - Aproximadamente 45 km 

10h30 – LARGADA RACE KIDS MTB  

14h30 – PREMIAÇÃO (RACE KIDS E DESAFIO 
MR.TUGAS DE XCM) 

LOCAL: MR. Tugas Rua Otília de Souza Leal 310 – Nova 
Califórnia – Juiz de Fora – MG 

 

2) INSCRIÇÕES: 

As inscrições podem ser feitas pelos sites abaixo, bem como 
no dia do evento: 

www.bikeligth.com.br  e  www.sympla.com.br 

  

http://www.bikeligth.com.br/
https://www.sympla.com.br/www.sympla.com.br


VALOR DAS INSCRIÇÕES: 

  

(Lote Promocional) 

R$ 60,00 – Individual 

R$ 120,00 – Dupla 

  

(1º Lote) 

R$ 70,00 – Individual 

R$ 140,00 – Dupla 

  

(2º Lote) 

R$ 80,00 - Individual 

R$ 160,00 – Dupla 

 

(3º Lote) 

R$ 90,00 – Individual 

R$ 180,00 - Dulpa 

  

ENTREGA DE KIT, RETIRADA DO NUMERAL E 
INSCRIÇÕES (3° lote): 

  

Data: 27/10/2019 (Domingo) 

Horário: 7h30 às 9h30 

Local: MR. Tugas - Rua Otília de Souza Leal 310 – Nova 
Califórnia – Juiz de Fora - MG 

 



 
 

RACE KIDS: 

 02 a 12 anos (nasc. 2017 a 2007). GRATUITO  

  

OBSERVAÇÕES: 

4)  CATEGORIAS: 

MASCULINO  

- SUPER ELITE  MASCULINO (ELITE + SUB 23): (NASC 
2000 E ANOS ANTERIORES) 

- SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. 1996 a 1990); 

- JUNIOR: 17 a 18 anos (nasc. 2002 a 2001); 

- MASTER A1: 30 a 34 anos (nasc. 1989 a 1985); 

- MASTER A2: 35 a 39 anos (nasc. 1984 a 1980); 

- MASTER B1: 40 a 44 anos (nasc. 1979 a 1975); 

- MASTER B2: 45 a 49 anos (nasc. 1974 a 1970); 

- MASTER C1: 50 a 54 anos (nasc. 1969 a 1965); 

- MASTER C2: 55 a 59 anos (nasc. 1964 a 1960); 

- MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1959 e anos anteriores). 

- JUVENIL: 15 A 16 anos ( nasc 2003 a 2004 ) 

 

CATEGORIA: 

 FEMININO: 



- OPEN FEMININO: A PARTIR DE 16 ANOS ( nasc. 2003 
e anos anteriores) 

 

CATEGORIAS ESTREANTES* 

- EXPERT A: 19 a 29 anos (nasc 1990 a 2000); 

- EXPERT B: 30 anos acima (nasc 1989 e anos anteriores); 

- DUPLA LIVRE: (qualquer idade e mesmo sexo); 

- DUPLA MISTA: (qualquer idade e sexos diferentes); 

AS CATEGORIAS DUPLAS DEVERÃO CRUZAR A LINHA 
DE CHEGADA JUNTOS, PODENDO CAUSAR 
DESCLASSIFICAÇÃO CRUZAR A LINHA SEPARADO. 

- RACE KIDS: 02 a 12 anos (nasc. 2017a 2007) GRATUITO 

  

*Observação: para todas as categorias deve ser 
considerada a data base de 31 de dezembro de 2019. 

  

➢    ATENÇÃO: 

 
 

  

•       É imprescindível o uso do capacete; 

•       Todos os inscritos no DESAFIO MR TUGAS DE MTB 
2019 terão direito a um kit que conterá a placa com numeral 
para a bike e deverá ser retirado no local do evento.  

  

  



5)  SINALIZAÇÃO DA PROVA: 

 

 

6)  APOIO E SEGURANÇA DO ATLETA: 

  

•       A Organização oferecerá água aos atletas em alguns 
pontos do circuito, indicados no mapa que consta no site do 
evento www.marathoncup.com.br; 

•       Todo o circuito será coberto pelo pessoal da organização 
que cuidará caso ocorram casos de emergência e resgate. 
Ambulâncias serão posicionadas em pontos estratégicos. 

  

7)  REGULAMENTO: 

Na ausência de item específico para um determinado 
assunto neste regulamento, a organização considera como 
referências para decisões técnicas ou desportivas os 
regulamentos da FMC, CBC e da UCI, nessa ordem de 
hierarquia. 

8)  RESULTADOS 

Os resultados finais serão divulgados para todas as 
categorias às 14h. 

  

9)  PREMIAÇÃO: 

Será realizada às 14h30 ou após a homologação dos 
resultados no MR. Tugas Rua Otília de Souza Leal 310 – 
Nova Califórnia – Juiz de Fora - MG 

 

PREMIAÇÃO GERAL* DINHEIRO PARA OS TRÊS 
PRIMEIROS A DEFINIR 

http://www.marathoncup.com.br/


PÓDIO DO 1º AO 5º COLOCADO DE TODAS AS 
CATEGORIAS. 

➢ ATENÇÃO: PONTO DE CORTE: 

O ATLETA QUE PASSAR PELOS PONTOS DE 
CONTROLE (STAFF) DUAS HORAS APÓS A PASSAGEM 
DO PRIMEIRO COLOCADO, SERÁ AUTOMATICAMENTE 
DESCLASSIFICADO DA ETAPA. 

 

 10) Regulamento  Particular  da  Competição 

Participa  do 2º Desafio Mr. Tugas  de Mountian Bike 

XCM 2019 por  livre  e  espontânea  vontade;  em 

seu  nome  e  de  seus 

sucessores,  isenta  os  Organizadores, 

Promotores,  Patrocinadores  e  Supervisores  deste 

evento  de  toda  e  qualquer 

responsabilidade  sobre  quaisquer  consequências,  aci

dentes, 

furtos,  danos  e  prejuízos  que  possam  advir  de  sua  

participação  nesta  prova, 

NÃO  cabendo  qualquer  tipo  de  indenização; 

Está  ciente  de  seu  estado  de  saúde  e  de  estar  capa

citado  para  a  participação,  gozando  de 

saúde  perfeita  e  de  haver  treinado  adequadamente  

para  esta  prova;  até  a  data  de  sua 

inscrição,  não  foi  impedido  de  participar  de  qualqu

er  outro  esporte  por  motivos  médicos; 

não  usa  drogas  e  não  faz  uso  abusivo  de  bebidas  a

lcoólicas; 

Assume  com  todas  as  despesas  de  viagem,  hospeda

gem,  alimentação,  translado, 



seguros,  assistência  médica  e  quaisquer  outras  desp

esas  necessárias,  ou  provenientes 

da  sua  participação  neste  evento,  antes,  durante  ou 

 depois  do  mesmo. 

Está  ciente  que  é  o  único  responsável  pela  guarda  

de  seu  equipamento  (bicicleta,  acessórios, 

capacete...)  ou  de  qualquer  outro  bem  durante  toda 

 a  prova; Está  ciente  que  à  Organização 

se  reserva  o  direito  de,  a  qualquer  momento,  rejeit

ar  a  inscrição  de  um  atleta Em  caso  de 

emergência,  autoriza  qualquer  pessoa  qualificada  a  

administrar  o  tratamento  necessário 

,médico  e/ou  cirúrgico,  incluindo  a  administração  d

e  sangue  e  derivados  sanguíneos; 

Está  ciente  que,  além  deste  Regulamento  Particular, 

 sua  participação  está  sujeita  às 

normas  impostas  pela  Confederação  Brasileira  de  Ci

clismo  (CBC)  e  Federação 

Mineira  de  Ciclismo  (FMC); 

Na  ausência  de  item  específico  para  um  determinad

o  assunto  neste  regulamento  particular, 

a  organização  considera  como  referências  para  deci

sões  técnicas  ou  desportivas  os 

regulamentos  da  FMC,  CBC  e  da  UCI,  nessa  ordem  

de  hierarquia. 

A  ORGANIZAÇÃO  poderá,  a  seu  critério  ou  conform

e  as  necessidades  do  EVENTO, 

incluir  ou  alterar  este  regulamento,  total  ou  parcial

mente. 

 



11)  Equipamentos  e  Abastecimentos 

O  atleta  poderá  prosseguir  pelo  percurso  a  pé,  des

de  que  sua  bicicleta  esteja  presente   

(carregada,  arrastada  ou  empurrada)  pelo  próprio  a

tleta.  Um  atleta  separado  de  sua  bicicleta   

estará  proibido  de  prosseguir  pelo  percurso  da  pro

va. 

Todo  equipamento  que  o  atleta  utilizar  na  prova  po

derá  ser  checado  pela  organização   

momentos  antes  da  largada,  e  ter  seu  uso  vetado  c

aso  seja  considerado  impróprio  ou  de  risco  para  a   

participação  no  evento. 

Não  será  permitido  acompanhamento  do  pelotão  po

r  terceiros   

não  credenciados  ou  autorizados  pela  organização. 
 

12)  Deveres  do  atleta 

Verificar  possíveis  modificações  deste  regulamento,  

notícias  e  informações  para  sua   

participação  no  evento. 

Ter  um  seguro  de  vida  compatível  com  as  necessid

ades  de  seus  dependentes  e  beneficiários. 

Ter  seguro  total  de  todo  o  seu  equipamento  (bicicl

eta,  capacete,  acessórios...).  Cada  atleta  é   

responsável  pelo  zelo  e  pela  guarda  de  todo  o  seu  

equipamento/material  de  prova  e  objetos  pessoais. 

Ter  um  bom  convênio  médico  (para  assistência/cob

ertura  financeira  em  caso  de  acidente).   

As  equipes  de  saúde  que  apoiam  o  evento  prestarã

o  somente  os  primeiros  socorros  e   



encaminhamento  do  acidentado  para  um  hospital  m

ais  próximo.  A  partir  daí  termina  a   

sua  responsabilidade.  Todas  as  despesas  hospitalare

s  correrão  por  conta  do  acidentado. 

Manter  os  números  claramente  visíveis  durante  tod

a  a  competição,  pois  serão  anotados   

para  controle. 

 

13)  Penalizações  com  Desclassificação 

Rebocar  ou  ser  rebocado  por  outra  bicicleta  utiliza

ndo  qualquer  artifícios. 

Fazer  qualquer  alteração  (recortar  ou  furar),  supres

são  ou  inscrição  nos  numerais   

oficiais  de  prova. 

Pedalar  sem  capacete  durante  a  prova. 

Manobras  desleais  contra  outro  biker. 

Informações  erradas  ou  falsas  na  ficha  de  inscrição. 

Atalhar  caminho  (não  passar  pelo  trajeto  demarcad

o)  ou  pegar  carona. 

Tumultuar  o  trabalho  da  Organização  (desde  a  insc

rição  até  a  premiação). 

Desrespeitar  e  não  acatar  ordens  dos  árbitros  e  fisc

ais  de  prova. 

 

14)  Recursos 

Só  serão  aceitos  recursos  no  valor  de  R$100,00 

escritos,  entregues  na  Secretaria  Oficial, 

 durante  o  transcorrer  da  prova  ou  até  10  minutos  

após  o  fim  da  prova.  Só  serão  julgados  os  recursos 

  



Individuais  por  escrito  em  duas  vias. 

Recurso  sendo  procedente  a  taxa  será  devolvido,  se

ndo  improcedente  a   

taxa  será  doada  a  uma  instituição  de  caridade. 

Os  recursos  serão  Julgados  pelo  Colégio  de 

 Comissários  do  Evento. 

Após  o  tempo  de  Recurso  o  Resultado  será  homolo

gado  e  a 

premiação  será  entregue. 

Após  o  tempo  de  Recurso  o  Resultado  será  homolo

gado  e  a  premiação  será  entregue. 

 

15)  Cancelamento  de  Prova 

Em  caso  de  cancelamento  da  prova  por  motivos  de 

 força  maior  (morte,  acidente,  condições   

meteorológicas,  etc),  os  organizadores  e  patrocinado

res  estarão  isentos  de  qualquer  tipo  de   

indenização.  A  data  do  evento  será  transferida  para 

 outro  dia  de  acordo  com  a  disponibilidade   

do  Calendário  da  FMC,  CBC,  Organizadores  e  Patroc

inadores. 

 

16)  Direito  de  Imagem 

O  Biker  registrado  em  vídeo  e  fotografia  pela  Orga

nização  e  seus  parceiros  oficiais.   

Os  participantes  que  tiverem  alguma  restrição  quan

to  ao  uso  de  sua  imagem,  deverão   

notifica-

la  por  escrito  à  Organização  no  ato  de  sua  inscriçã

o  no  evento.  Caso  contrário  estarão,   



automaticamente,  autorizando  a  sua  utilização  de  fo

rma  inteiramente  gratuita,  a  título   

universal,  em  caráter  total,  definitivo,  irrevogável  e  

irretratável,  sem  limitação  de  tempo   

ou  de  número  de  vezes,  podendo  ocorrer  no  Brasil 

 e/ou  no  exterior,  sem  que  seja  devida   

ao  autorizador  qualquer  remuneração. 


