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REGULAMENTO MTB 
 

 
CIRCUITO DE CORRIDAS GEOPARK ARARIPE 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
A. Data: Domingo 31 de outubro de 2021. 
B. Horário da largada: 07:30 
C. Distâncias: 12km/volta 
D. Local: Fazenda Sítio Barreiras, Distrito Missão Nova, Missão Velha, Ceará – Brasil  
E. Organizadores: Equipe Cariri Extremo 

 
 

Parágrafo Primeiro: O local das largada/chegada será dentro da Fazendo Sítio 
Barreiras, Missão Velha, com o limite de 300 participantes (de acordo com o Decreto 
Estadual) que estará sujeito a alterações por motivos de ordem externa, sendo realizado 
em quaisquer que sejam as condições climáticas, desde que não ofereçam riscos aos 
participantes. 

Parágrafo Segundo: A Organização se reserva o direito de modificar ou alterar o 
presente REGULAMENTO, sem aviso prévio, assim como, iremos estar de acordo com as 
orientações e protocolos exigidos pelo órgãos de saúde estadual e municipal, 
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Confederações de Ciclismo e Atletismo, na época da realização do evento, ou seja, 30 de 
outubro de 2021, podendos ainda ser adiado por conta de nova pandemia. 

 
REGRAS GERAIS DO EVENTO  

A. Regulamento – Todo competidor é obrigado a ter conhecimento deste regulamento. 
Ao solicitar a inscrição, o competidor deve ler o documento e assume total 
responsabilidade pelos dados fornecidos. Os inscritos na competição estão 
automaticamente de acordo e aceitam todos os termos deste regulamento assim 
como todas as regras descritas e estipuladas.  

B. Hidratação – É de responsabilidade do atleta se manter hidratado adequadamente. A 
organização distribuirá um ponto de hidratação na arena de Largada/Chegada. Não é 
permitido descartar qualquer tipo de embalagem, ou sobra de alimentos dentro do 
percurso. É proibido aos atletas retirarem frutas das árvores da plantação durante todo 
o percurso. 

C. Percurso – O competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela 
organização, sob pena de punição ou desclassificação para quem burlar o percurso. O 
uso de atalhos é proibido. É de responsabilidade do atleta, ter conhecimento e 
permanecer no percurso designado. O percurso poderá ser modificado antes ou 
durante o desenvolvimento da prova atendendo as razões de segurança dos 
participantes ou outras circunstâncias que a Organização leve em consideração. A 
Organização não se responsabilizará por qualquer tipo de reclamação por parte dos 
participantes decorrente desta decisão.  

D. Meio ambiente – O participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o 
meio ambiente onde se realiza o evento. O mau trato ou a falta de respeito para o 
meio pode ser motivo de desclassificação podendo chegar a expulsão da competição. 
Para as necessidades fisiológicas, deverão ser usados os banheiros químicos fornecidos 
pela organização. Se o atleta for pego usando qualquer parte do circuito para esse fim, 
será automaticamente desclassificado. 

E. Ajuda – Não será permitido o uso de apoio mecânico externo de qualquer espécie, em 
outro local, além do permitido na arena de Largada/Chegada. Entretanto, os 
competidores de uma mesma modalidade poderão dar ajuda uns aos outros dentro 
do circuito, sendo limitados a água, comida e primeiros socorros.  

F. Conduta – O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão 
verbal ou de qualquer espécie são casos de advertência/banimento do atleta em 
questão, seja com outros atletas, staff, equipe médica ou membros da Organização.  

G. Protestos – Os protestos de qualquer natureza devem ser submetidos em até 15 
(quinze) minutos após a divulgação dos resultados. Os protestos devem ser 
submetidos por escrito e assinados pelo acusador. Acusações formais contra outros 
atletas também devem ser feitas por escrito e descrever o caso com precisão mediante 
o depósito de uma taxa no valor da inscrição da categoria reclamada. Caso o protesto 
seja deferido o valor será restituído, caso seja indeferido o valor não será devolvido. 
Todos os protestos serão investigados.  
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H. Penalidades – Serão determinadas pela severidade da infração. A penalidade mínima 
será de dois minutos. A penalidade máxima será desqualificação do resultado do atleta 
no evento e/ou perda de premiação.  

I. Tempo Limite – O tempo limite de prova será divulgado no site do evento. O atleta que 
não cruzar a linha de chegada dentro deste tempo, não terá a volta validada estará 
desclassificado. 

J. Premiação – O atleta com direito a premiação deverá receber o “MEDALHÃO” 
oferecido pela Organização logo após o encerramento da prova. Caso não esteja 
presente e não indicar um representante, perderá o prêmio e sua premiação irá para 
o atleta classificado na primeira posição subsequente. Os atletas que forem chamados 
para receber a premiação deverão portar documento com foto e devem estar 
devidamente fardados e calçados com tênis. 

K. Numeração do atleta – Os inscritos deverão retirar sua placa de identificação na data, 
local e prazo divulgados pela Organização da prova, mediante apresentação de 
certificado de vacinação com pelo menos a 1ª dose, carteira de vacinação contendo 
informações da vacina, documento de identificação com foto, comprovante de 
inscrição e termo de responsabilidade. Caso o atleta necessite que seu kit seja retirado 
por terceiros, é obrigatória a apresentação do TERMO DE RETIRADA POR TERCEIROS 
(modelo disponível no site www.caririextremo.com.br); 

L.  Termo de responsabilidade – Todo atleta é obrigado a apresentar no ato de 
recebimento do Kit o TERMO DE RESPONSABILIDADE devidamente assinado (modelo 
disponível no site www.caririextremo.com.br). A não entrega do TERMO DE 
RESPONSABILIDADE pode acarretar na não participação do atleta na prova, de acordo 
com a avaliação soberana da Organização. 

L. Comprovante de Inscrição – Para a retirada do kit, é obrigatória a apresentação do 
comprovante de inscrição que o atleta receberá por e-mail após a confirmação do 
pagamento da inscrição do atleta. No caso de não receber o comprovante o atleta deve 
entrar em contato com antecedência ao e-mail: contato@caririextremo.com.br 

M. Cadastro e dados – O participante autoriza a utilização dos seus dados cadastrais pela 
Organização em suas próximas ações de marketing. Também concede à mesma os 
direitos de utilização de sua imagem e voz para fins de divulgação e publicidade dos 
eventos. Os competidores que aceitarem participar deste evento não terão direito a 
realizar reclamações com relação a veiculação de sua imagem, em material de mídia. 

N. Material – Todo o material de uso desportivo pessoal deve ser de propriedade do 
atleta. A organização não fornecerá equipamentos. A organização da prova não se 
responsabiliza por qualquer extravio de material pessoal ou prejuízo que porventura 
os atletas venham sofrer durante a participação no evento.  

O. Inscrição/numeral – A inscrição e número do atleta são pessoais e intransferíveis. Em 
caso de perda do número, o atleta sofrerá um acréscimo de 5 minutos no tempo final 
da prova. Não é permitida qualquer alteração e mutilação neste número, sob pena de 
desclassificação, como também é proibido o repasse da inscrição, tanto como venda 
entre atletas.  

http://www.caririextremo.com.br/
http://www.caririextremo.com.br/
mailto:contato@caririextremo.com.br
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P. Riscos – O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas 
consequências decorrentes da sua participação na prova, sejam eles danos morais, 
físicos, materiais ou de qualquer natureza. Fica a Organização, bem como quaisquer 
dos patrocinadores e apoiadores envolvidos, isentos da responsabilidade. O 
participante também reconhece as dificuldades para realizar operações de resgate em 
algumas zonas do percurso e deve saber inclusive que haverá zonas que não se poderá 
chegar com veículos, sendo a atenção imediata limitada. 

Q. Decisões Soberanas – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 
comissão organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões.  

 
 
1. INSCRIÇÕES 

 
VALOR: R$ 60,00 
 
VALOR: R$ 30,00 
(DESCONTO DE 50% para inscritos confirmados na ULTRAMARATHON 12H MTB/2021.) 

 
INSCRIÇÃO GRATUITA PARA A CATEGORIA PCD 

 
 
CATEGORIAS   MASC.  CATEGORIAS  FEM. 

 
PcD: Aberto    PcD: Aberto 
ESTRANTE MASC   ESTREANTE FEMININO 
SUB 30: 18 a 29 ANOS  SUB 35:  18 a 34 ANOS 
MASTER A1: 30 a 34 ANOS  OVER 35: 35 ACIMA 
MASTER A2: 35 a 39 ANOS   
MASTER B1: 40 a 44 ANOS 
MASTER B1: 45 a 49 ANOS 
MASTER C: 50 + 

 
O Título de CAMPEÃO do DESAFIO 03H MTB Sítio Barreiras será concedido 
exclusivamente ao vencedor GERAL. 

 
 PcD (Pessoa com Deficiência) Categoria disponível para portadores de necessidades 
especiais por limitações motoras de membros superiores e/ou inferiores. INSCRIÇÃO 
GRATUITA* 

 
OBSERVAÇÕES 

 
Após a efetivação das inscrições, a organização do evento não reembolsará o valor da 
inscrição aos participantes que desistirem de participar em hipótese alguma. Somente 
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para pedidos dentro do prazo de 7 dias após a compra online. (conforme Art.49 do Código 
de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90) 

 
 
2. PROVA 

 
2.1 O objetivo da prova é completar o maior número de voltas no circuito dentro do 
prazo de 03 horas. Em caso de empate no número de voltas, o critério de desempate 
será definido pelo aquele que terminar na frente, isto é, com menor tempo. 
 
2.2 A cronometragem será realizada manualmente. A organização informará durante a 
prova, parciais da classificação. Atenção! Só serão computadas as voltas dos 
competidores que passarem na zona de cronometragem. 

 
 
 
3. LARGADA 

 
3.1 A largada será pontualmente às 07:30h do dia 31 de outubro de 2021; 
 
3.2 Obedecendo ao Decreto Estadual é OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA até o 
momento da largada e após o encerramento da prova. 

 
3.3 Todas as categorias largarão juntas (Exceto PcD); 

 
3.4 Caso o atleta não se encontre na Arena no momento da Largada, terá que aguardar 
o primeiro ciclista concluir a primeira volta, para a partir daí iniciar a sua prova; 
Resumindo, perderá a largada e iniciará após a primeira volta do pelotão: 

 
 
4. CIRCUITO E ARENA 
 
4.1  Só será permitida a entrada na Arena de Largada/Chegada o atleta que estiver com 
a pulseira de identificação, entregue junto com o número da bike, e colocada no pulso. 
Tome igual cuidado com sua pulseira, pois ela não poderá ser substituída em caso de 
dano ou perda. 

 
4.2  Todo competidor deverá estar devidamente uniformizado. 

 
4.3 O circuito estará fechado para TODOS os atletas trinta minutos antes do final da 
prova. Completado este horário (10h do dia 31 de outubro de 2021), não sendo mais 
permitida a entrada de nenhum atleta na pista de qualquer categoria.  

 
4.4 No caso de problemas mecânicos ocorridos no circuito sofridos pelo atleta, o mesmo 
deverá por sua conta resolvê-los e terminar a volta. Sem ajuda de equipe de apoio ou 
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público presente. Como opção, o atleta poderá concluir a pé, empurrando a bicicleta. 
Será desclassificado o da atleta que circular no sentido contrário (contramão) da 
competição ou cortar o caminho 
 
 
5. APOIO AO ATLETA 

 
5.1 Qualquer apoio mecânico, alimentar ou de hidratação será exclusivamente de 
responsabilidade de cada atleta. A organização do evento fornecerá água durante toda 
a prova em local de fácil acesso na arena de Largada/Chegada. Não será permitido o 
apoio de terceiros a nenhum atleta de quaisquer categorias no circuito da prova. A área 
de apoio será apenas na arena de Largada/Chegada, sendo terminantemente proibido 
qualquer tipo de apoio nos demais pontos do circuito. Este item é desclassificatório. 
Resumindo, o atleta só poderá receber apoio fora da pista e dentro da zona demarcada 
pela organização. 

 
5.2 Não será permitida a montagem de qualquer estrutura de equipes fora da área 
determinada pela organização. (Item desclassificatório). 

 
5.3 Não será permitido o uso de aparelhos de som que não seja da organização. 

 
 
6. TÉRMINO DA PROVA 

 
6.1 A corrida termina para todas as categorias, 03 horas a partir do horário oficial de 
início, ou seja, das 07:30h às 10:30h do dia 31 de outubro de 2021. Nesse ponto, o 
percurso será encerrado e os ciclistas não poderão mais iniciar uma volta. Este tempo é 
medido na linha de chegada da corrida. 

 
6.2 Uma volta que é iniciada antes de completar 03 horas, mas é finalizada depois de 03 
horas de prova, não será contada para os resultados do ciclista. 
 
6.3 A organização da prova poderá interromper a prova quando julgar necessário, por 
quaisquer motivos que achar necessário. Valendo o resultado da última volta 
completada. 

 
 
7. PREMIAÇÃO 

 
7.1  MEDALHÕES aos 5 primeiros colocados na Categoria Geral Masc/Fem, Estreante 
Masculino, Estreante Feminino e 03 MEDALHÕES aos primeiros colocados das demais 
categorias (Masc/Fem); 
 
7.2  NÃO HAVERÁ MEDALHA FINISH AOS QUE COMPLETAREM A PROVA. 
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7.2 Caso o atleta classificado não participe da entrega do MEDALHÃO, poderá indicar 
alguém para recebê-lo no seu lugar no pódio, caso não aconteça a informação a 
organização em tempo hábil, será chamado o atleta melhor colocado para ocupar o 
lugar no pódio e ser considerado o vencedor do prêmio, assim o atleta que falta e não 
informar, perderá o direito a receber o prêmio (medalhão) e será desclassificado por 
não comparecimento a premiação.   

 
7.3  Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por 
escrito, até quinze minutos após a divulgação dos resultados mediante ao pagamento 
de uma taxa de um salário mínimo vigente, que será reembolsada em caso de erro da 
organização, e será analisada por uma comissão composta pela direção da prova, atletas 
e partes envolvidas. 
 

 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS, PENALIZAÇÕES E ITENS ELIMINATÓRIOS 

 
8.1 É obrigatório o uso de capacete ao atleta que estiver no circuito. O desrespeito a esse 
regulamento desclassifica o atleta sem direito a recursos. 

 
8.2 Será desclassificado o atleta que estiver pedalando sem o número de identificação 
da bicicleta e sem a pulseira do atleta. Em caso de perda da pulseira ou da placa durante 
o percurso, comunique imediatamente a organização. Cuide de sua identificação! Caso 
passe pelo pórtico de cronometragem sem a placa será desclassificado. (avise antes de 
passar no pórtico) 

 
8.4 Será desclassificado o atleta que alterar o número de identificação, cortando o 
numeral, escondendo o patrocinador do evento ou acrescentando qualquer outra 
propaganda no mesmo. Caso a placa quebre avisar a organização conforme item 8.2. 

 
8.5 É terminantemente proibido “cortar caminho”, pedalar fora do circuito e competir 
com bicicleta sem numeração (ver item 8.4). O desrespeito a alguma dessas regras 
acarretará na desclassificação do competidor; 

 
8.6 Qualquer atitude antidesportiva, de desrespeito aos fiscais, organizadores, 
patrocinadores, público, demais competidores ou a esse regulamento, bem como sujar 
o local com lixo e depredação, será punida rigorosamente com a desclassificação, sem 
direito a recursos ou apelações de qualquer espécie. 

 
8.7 Será desclassificado o competidor que percorrer qualquer parte do percurso da 
prova no sentido contrário (contra mão),  Só será permitido na área de apoio, bike no 
chão e o atleta a pé empurrando a bike. 
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8.11 Será penalizada com 15 minutos o atleta que estiver pedalando no circuito da prova 
fora do horário determinado pela organização. 

 
 
9. RECURSOS 

 
9.1 A organização formará uma comissão para análise de eventuais recursos instalados 
pelos participantes apenas, e no ato da inscrição o atleta e/ou equipe automaticamente 
reconhece a autoridade desta comissão e, as decisões desta comissão são soberanas em 
seus resultados e decisões. 

 
9.2 Serão aceitos recursos por escrito, por qualquer membro da Organização, durante o 
transcorrer da prova até 15 minutos após o término da prova. 

 
9.3 Recursos contra o resultado, até 15 minutos após a divulgação, só serão julgados se 
feito por escrito e acompanhados de um depósito de um valor igual a 01 salário mínimo 
vigente (em dinheiro). Caso seja julgado procedente, o depósito será devolvido. 

 
9.4 As penalizações serão deliberadas e decididas pela Comissão Diretora da Prova 
somente entre o término da competição e a premiação, durante a apuração dos 
resultados da cronometragem. 

9.5 O atleta isenta aos organizadores de quaisquer responsabilidades sobre as 
consequências do descumprimento de qualquer item ou dica deste regulamento.  
 
 

10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 
10.1 Seguindo os protocolos sanitários, não haverá espaço para instalação de tendas, 
ao longo da extensão da Arena de Largada/Chegada.  
 
10.2  A  Organização,  os  promotores  e  patrocinadores  não  se  responsabilizam  por 
roubos e danos a equipamentos, ou por qualquer traumatismo ou lesões em atletas e 
assistentes causados por acidentes. O atleta reconhece que a prática do mountain bike 
em trilhas é um esporte de risco e assume total responsabilidade por sua participação 
na prova.  Menores de 18 anos deverão apresentar documento de Autorização de 
Participação e o Termo de Responsabilidade assinada pelo responsável com firma 
reconhecida em cartório. 

 
10.3 O DESAFIO 03H MTB é uma prova de resistência. É obrigação de cada participante: 
levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a competição, inclusive 
água. 
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10.4 Só terá acesso a premiação o ciclista que estiver portando RG, uniformizado e 
calçado. 

 
10.5 É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico (para assistência 
e cobertura financeira em caso de acidente).  As equipes médicas que trabalham no 
evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminharão o acidentado para um 
hospital, onde o mesmo tenha um convênio ou hospital da rede pública. 

 
10.6 Zelar pela boa imagem do mountain-bike é zelar pela preservação da natureza. 
Solicitamos aos ciclistas que não sujem e nem deixem sujos o local do evento, 
principalmente o circuito. 

 
10.7 Competir sem A PLACA DE BIKE é item desclassificatório.  (Caso não avisar a 
organização do problema ocorrido) 

 
10.8 Eventuais penalizações que possam vir ocorrer ao longo da prova, que não estejam 
mencionadas neste regulamento, serão solucionadas no fim das 03 horas de competição 
e divulgados até uma hora após o encerramento da prova. 

 
10.9 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão 
Organizadora e/ou pelos Organizadores/Realizadores de forma soberana, não cabendo 
recurso a estas decisões. 

 
10.10 O competidor inscrito assinará um Termo de Responsabilidade por livre e 
espontânea vontade e que leu e está de acordo com o seu Regulamento. Está ciente de 
que esta competição é um esporte de risco. Atesta que está clinicamente em condições 
e devidamente treinado. Concorda em observar qualquer decisão oficial da corrida 
relativa à possibilidade de terminá-la seguramente. Assume todos os riscos em correr o 
DESAFIO 03H MTB, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, 
efeitos do clima, incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego. 
Tendo em lista está renúncia de direitos e conhecendo todos estes fatos já citados, aceita 
a inscrição e isenta os organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus 
representantes ou sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades por 
qualquer fato que coloque fora da participação da prova DESAFIO 03H MTB. 
 

10.11 Casos omissos a esse Regulamento e seus complementos, serão julgados pelo Júri 
composto de cinco (05) membros da Organização. 
 
 
 
 

O CARIRI EXTREMO, SÍTIO BARREIRAS E GEOPARK ARARIPE  
DESEJAM UMA BOA DIVERSÃO A TODOS! 


