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REGULAMENTO 
 

CARIRI EXTREMO ULTRAMARATHON MTB 12HS 
SÍTIO BARREIRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ULTRAMARATHON 12HS MTB SÍTIO BARREIRAS 
CIRCUITO DE CORRIDAS GEOPARK ARARIPE 
  
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
A. Data: Sábado, 27/28 de fevereiro de 2021. 
B. Horário da largada: 22:00 
C. Distâncias: 12km 
D. Local: Fazenda Sítio Barreiras, Distrito Missão Nova, Missão Velha, Ceará – Brasil  
E. Organizadores: Equipe Cariri Extremo 

 
 

Parágrafo Primeiro: O local da Largada/Chegada será dentro da Fazendo Sítio 
Barreiras, 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. 
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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 pelos órgãos de saúde do Governo e 
Confederações de Ciclismo e Atletismo, na época da realização do evento, ou seja, 27 e 
28 de fevereiro de 2021, podendos ainda ser adiado por conta de nova pandemia. 

 
2. 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 e alimentação – 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 socorro mecânico.  

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. 
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Caso o protesto seja deferido o valor será restituído, caso seja indeferido o valor 
não será devolvido. Todos os protestos serão investigados.  

H. Penalidades – Serão determinadas pela severidade da infração. A penalidade mínima 
será de dois minutos. (Cartão amarelo), perda da volta (Cartão Azul) e A penalidade 
máxima será desqualificação do resultado do atleta no evento e/ou perda de 
premiação (Cartão Vermelho).  Ver infrações* 

I. Tempo Limite – O tempo limite de prova será de 12hs. O atleta que não cruzar a linha 
de chegada dentro deste tempo, não terá a volta validada, valendo a quantidade de 
voltas as do tempo limite de 12hs. 

J. Premiação – O atleta com direito a premiação deverá receber as medalhas, troféus e 
demais artigos oferecidos pela Organização durante a cerimônia de premiação. Caso 
não esteja presente, perderá o direito aos prêmios. Prêmios de nenhuma espécie 
serão entregues posteriormente ao momento designado para tal. Os atletas que 
forem chamados ao pódio deverão portar documento com foto e devem estar 
devidamente fardados e calçados com tênis. 

K. Kit do atleta – As inscrições feitas com direito ao kit deverão ser retirados nas datas, 
locais e prazos divulgados pela Organização da prova, mediante apresentação de 
documento de identificação com foto, comprovante de inscrição e TERMO DE 
RESPONSABILIDADE. Ao receber o kit, o atleta deverá conferir o conteúdo. Não 
haverá entrega posterior, mesmo para os que desistirem de participar da 
competição, a qualquer tempo. 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), constante no termo de 
responsabilidade, preenchido corretamente, disponível no site, a ser entregue junto 
com a cópia de um documento com foto do proprietário do kit. 

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. 

M. 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 

N. 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. 

O. Material – Todo o material de uso desportivo pessoal deve ser de propriedade do 
atleta. A organização não fornecerá equipamentos, salvo os entregues junto ao kit de 
atleta. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer extravio de 

mailto:contato@caririextremo.com.br


 

www.caririextremo.com.br 

material pessoal ou prejuízo que porventura os atletas venham sofrer durante a 
participação no evento.  

P. 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. 

Q. Placa - O numeral do atleta deve ser usado à frente da bike, preferencialmente, na 
altura guidom. O atleta que não estiver com sua placa na frente advertido. Em caso 
de reincidência, ele sofrerá uma penalidade de dois minutos. Em caso de perda da 
placa, o atleta sofrerá acréscimo de cinco minutos no tempo final da prova. 

R. 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. 

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

 
3. INFORMAÇÕES DA MODALIDADE  
A. O atleta poderá mudar a modalidade e/ou distância da sua prova, transferir a 

inscrição para outro atleta. Cada atleta deverá ser responsável pela escolha de sua 
distância, modalidade e evento, além de ler atentamente o regulamento antes de 
proceder com seu pedido de inscrição.  

 
TRANSFERÊNCIA/CANCELAMENTO 

B. O atleta poderá solicitar o cancelamento ou transferência de sua inscrição, única e 

exclusivamente, por motivo de lesão devidamente comprovado por laudo/atestado 

médico. 

C. O prazo para solicitação é de 45 dias antes do início da prova. Em caso de 
cancelamento será gerado um crédito no valo pago na inscrição para utilização na 
mesma prova do ano subsequente ou em um evento organizado pelo Cariri Extremo 
no mesmo ano. 
 

PROCEDIMENTO PARA GERAR CRÉDITO POR DESISTÊNCIA 

D. O detentor da vaga deverá solicitar o cancelamento da inscrição e crédito no valor 

pago, via site www.cronoscariri.com.br, informando o número do pedido e CPF do 

responsável. 

E. O atleta poderá transferir sua inscrição para outro atleta mediante ao pagamento da 

taxa administrativa de R$ 30,00. 
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F. O reembolso só será aceito se o pedido for até 07 (sete) dias do pagamento da 
inscrição. Art 49 Código do Consumidor.  
 

PROCEDIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO: 
  

G. O atleta substituto deve realizar seu cadastro no evento no site da empresa 
responsável pelas inscrições, caso ainda não tenha. (www.cronoscariri.com.br) 

H. - Após realizar o cadastro, o detentor da vaga deve solicitar a transferência, 
informando o nome completo, CPF e dados que devem ser alterados, através do site 
www.cronoscariri.com.br 

I. - O acerto financeiro é de responsabilidade dos atletas envolvidos. 

J. *Depois de encerrada as inscrições, para efetuar qualquer alteração, será cobrado 

uma taxa de 20% do valor da inscrição paga. 

K. **Menores de 18 anos deverão obrigatoriamente apresentar ficha de inscrição com 

assinatura autenticada do responsável no termo de responsabilidade e com firma 

reconhecida, que deverá, obrigatoriamente, ser entregue no dia da retirada do kit. 
 
 
4. INSCRIÇÕES 

 
INSCRIÇÕES 1º LOTE  (DESCONTO DE 10% VÁLIDO DE 01 A 31.10.2020) 

 
INSCRIÇÕES COM KIT:  CAMISA CICLISMO + brindes dos patrocinadores (se houver) 
SOLO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
DUPLA: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
DUPLA ULTRA DUO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
QUARTETO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
SEXTETO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
PCD: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
 
INSCRIÇÕES SEM KIT: (OBS.: NÃO TEM DESCONTO) 
SOLO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
DUPLA: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
DUPLA ULTRA DUO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
QUARTETO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
SEXTETO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
PCD: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
 
 
INSCRIÇÕES 2º LOTE (VÁLIDO DE 01.11 A 31.12. 2020) 

 
INSCRIÇÕES COM KIT:  CAMISA CICLISMO + brindes dos patrocinadores (se houver) 
SOLO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
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DUPLA: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
DUPLA ULTRA DUO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
QUARTETO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
SEXTETO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
PCD: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
 
INSCRIÇÕES SEM KIT: (OBS.: NÃO TEM DESCONTO) 
SOLO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
DUPLA: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
DUPLA ULTRA DUO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
QUARTETO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
SEXTETO: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
PCD: R$ (ver valores no site www.cronoscariri.com.br) 
 
CATEGORIAS 

 
A idade mínima para as CATEGORIAS SOLO MASCULINA E FEMININA são de 18 anos 
completos em 31 de dezembro em 2021. 

 
O Título de CAMPEÃO 12H MTB Sítio Barreiras será concedido exclusivamente ao 
vencedor da CATEGORIA SOLO MASCULINO E FEMININO. 

 
As demais categorias, DUPLA, QUARTETO e SEXTETO a idade mínima é de 16 anos (com 
autorização por escrito dos pais ou responsáveis) completos em 31 de dezembro de 
2021*. 

 
4.1 SOLO 
OPEN FEMININO (18anos a 39anos) 
MASTER FEMININO (Acima de 40 anos. Não havendo o mínimo de três inscrições nesta 
categoria, as inscritas serão direcionadas para a categoria OPEN FEMININO) 
OPEN MASCULINO (18anos a 39anos) 
MASTER MASCULINO (40 anos a 49anos) 
GRAN MASTER MASCULINO (Acima de 50 anos) 

 
4.2 DUPLA 
DUPLA ULTRA DUO (Gênero e Idade Livres) (não havendo três duplas inscritas, os 
inscritos serão direcionados para a categoria SOLO) 
DUPLA MASCULINA 
DUPLA FEMININA 
DUPLA MISTA (a largada deverá ser feita pela mulher) 

 
4.3 QUARTETO 
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QUARTETO OPEN –  04  integrantes  e idade  livre.  As equipes poderão ser formadas só 
por homens, só por mulheres, ter 03 mulheres e 01 homem ou 03 homens e 01 mulher. 
Não serão permitidos 02 homens e 02 mulheres, pois neste caso será a equipe mista. A 
primeira troca só será feita após 01h de prova. Caso não aconteça, a equipe será 
penalizada excluindo as três voltas mais rápida da equipe. 
 
QUARTETO MISTO – 04 integrantes, sendo dois homens e duas mulheres. A largada 
deverá ser feita pela mulher.  A primeira troca só será feita após 01h de prova. Caso não 
aconteça, a equipe será penalizada excluindo as três voltas mais rápida da equipe. 
 
QUARTETO SÍTIO BARREIRAS – Com 04 integrantes com gênero e idade livre. 
* Entrar em contato com a organização: www.caririextremo.com.br 
 
4.4 SEXTETO (CATEGORIA ÚNICA) -  equipes formadas por 06 integrantes com idade 
livre e distribuição livre dos sexos. A primeira troca só será feita após 01h de prova. Caso 
não aconteça, a equipe será penalizada excluindo as três voltas mais rápida da equipe. 

 
4.5 PcD (Portador de Necessidade Especial – CATEGORIA SOLO). Categoria disponível 
para portadores de necessidades especiais por limitações motoras de membros 
superiores e/ou inferiores. INSCRIÇÃO com DESCONTO ESPECIAL* 
* Entrar em contato com a organização: www.caririextremo.com.br 

 
OBS 1: Caso esta categoria não atinja o número mínimo de 03 equipes, esta será 
remanejada para a categoria quarteto open.  

 
OBS 2: Cada categoria terá um numeral diferenciado. 

 
OBS 3: As inscrições das categorias: solo, dupla, quarteto e sexteto serão confirmadas 
somente após o pagamento da inscrição. 

 
OBS 4: Não serão aceitos nomes em equipes com palavrões, palavras que gerem 
qualquer tipo de protesto ou que denigram a imagem do evento, da cidade sede ou 
dos patrocinadores. 

 
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 
para pedidos dentro do prazo de 7 dias após a compra online. (conforme Art.49 do 
Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90) 
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OBRIGATÓRIO TODOS ATLETAS APRESENTAREM O TERMO DE RESPONSABILIDADE 
NA RETIRADA DE KIT. 

 
5. PROVA 

 
5.1 O objetivo da prova é completar o maior número de voltas no circuito dentro do 
prazo de 12 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. 

 
5.2 Será obrigatório o uso de capacete. 

 
5.3 Durante o período noturno da prova será obrigatório o uso de farol ligado, com luz 
branca e pisca-pisca traseiro ligado, com luz vermelha, instalado no canote do selim ou 
capacete. Não será permito pisca-pisca no bolso da camisa, ou qualquer outro local 
que não seja o indicado no regulamento. Haverá penalização de 5 minutos por 
ocorrência/volta, que será aplicado a qualquer momento durante a prova para aqueles 
que não estiverem com o assessório ligado durante sua permanência na pista e no 
horário do uso obrigatório. 

 
5.4 Poderá o organizador suspender ou adiar o evento por questões climáticas, de 
segurança pública, atos públicos, vandalismo, e/ou motivos de força maior sem aviso 
prévio aos participantes, A prova será interrompida temporariamente até resolver o 
problema, retornando seguindo as colocações e tempo da volta que foi paralisada 
(segunda largada). Somando o número de voltas e tempo de cada equipe. 
 
5.5 A cronometragem será realizada através de chip. A organização informará durante 
a prova, parciais da classificação. Atenção! Só serão computadas as voltas dos 
competidores que passarem com o chip na zona de cronometragem.  Caso algum 
ciclista perca o chip e passe sem ele, essa volta não será computada, mesmo que 
encontre depois. E caso não encontre o chip, a equipe estará desclassificada. 

 
5.6 Não será permitido nenhum ciclista pedalando no circuito durante a competição 
com fones de ouvido, com rádios telecomunicadores ou escutando música com celular 
ou qualquer outro aparelho. Esses itens são desclassificatórios. 
 
5.7 O tempo de médio de volta será disponibilizado a cada 01 hora de prova, caso 
algum atleta faça a volta muito abaixo do Tempo Médio a volta poderá será anulada 
após análise, o atleta será chamado a Diretoria de prova, caso aconteça novamente o 
atleta será desclassificado. 
 

 
6. LARGADA 
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6.1 A largada será no estilo “LE MANS”, pontualmente às 22h do dia 27 de fevereiro de 
2021, com atletas correndo a pé em direção às bicicletas e iniciando as voltas no 
circuito. 

 
6.2 Todas as categorias largarão juntas, com as equipes representadas por apenas um 
atleta. (Exceto PCD e acima de 55 anos) 

 
6.3 O representante na largada dos quartetos e sextetos poderá ser feita por qualquer 
atleta. NAS CATEGORIAS QUARTETO MISTO E DUPLA MISTA a largada deverá ser feita 
por uma mulher.  

 
6.4 Durante a prova será desclassificada a equipe que tiver algum atleta circulando 
pelo circuito, fora de sua volta, com ou sem bicicleta, no horário da largada, durante a 
prova ou fora da hora permitida pela organização para reconhecimento. 

 
6.5 O horário para reconhecimento do percurso é entre 16h e 20hs da sexta (26/02) e 
entre 6h e 12h do sábado (27/02) que deverá ser cumprido à risca. Será penalizado 
com 15 minutos qualquer atleta ou equipe que estiver pedalando fora deste horário. 

 
6.6 Caso o atleta responsável em largar não esteja presente no momento da chamada 
da súmula, este não poderá ser substituído por outro. No caso da Categoria Solo, este 
só largara após 01h prova.  No caso de equipes, somente após a abertura das trocas 
será permitida a entrada do atleta seguinte, esta que acontecerá apenas 1hora após a 
largada. Resumindo, perderá a largada e iniciará após 1h de prova. 

 
6.7 Caso o competidor que fizer a largada saia do circuito por motivo de quebra, queda 
ou outros não mencionados, só poderá retornar após a abertura das trocas de 
revezamento. 

 
 
7. TROCAS, REVEZAMENTO E PARADAS 
 
7.1 O REVEZAMENTO ENTRE OS ATLETAS DAS EQUIPES SERÁ LIBERADO APÓS 01 HORA 
DE PROVA. NAS DUPLAS E QUARTETOS MISTOS É OBRIGATÓRIO QUE A LARGADA SEJA 
FEITA PELA MULHER. 

 
7.2 O revezamento entre os atletas das equipes é livre, ficando a critério dos mesmos 
definir a quantidade e horários para realizar as trocas. Não é permitido, em hipótese 
alguma, trocas fora do local de revezamento determinado pela organização, 
denominada ÁREA DE TRANSIÇÃO. A equipe que trocar de atleta fora da área de 
transição será automaticamente desclassificada, sem direito a apelação. 

 
7.3 No ato da troca, o ciclista que estiver saindo do percurso deverá estar lado a lado 
com o ciclista de sua equipe que irá entrar no percurso. Ambos os ciclistas deverão 
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estar parados. Serão punidos com um minuto aqueles que realizarem a troca em 
movimento. 

 
7.4 A área de transição é exclusiva dos atletas e fiscais de prova. Esta área é demarcada 
e onde deve-se ser efetuado o revezamento. O ciclista deverá executar o revezamento 
somente no local de troca. O ciclista só poderá entrar na pista após receber a pulseira 
de seu parceiro que saiu do percurso. 

 
7.5  Só será permitida a entrada na área de transição e na pista o atleta que estiver 
com a pulseira de identificação, entregue junto com o kit, e colocada no pulso. Tome 
igual cuidado com sua pulseira, pois ela não poderá ser substituída em caso de dano ou 
perda. 

 
7.6 Não será permitida a entrada na pista do atleta que não estiver com as informações 
médicas preenchida corretamente no verso do numeral. Este item é desclassificatório. 

 
7.7 Todo competidor deverá estar devidamente uniformizado. 

 
7.8 A pulseira de identificação deverá ser retirada na entrega de kit por cada 
participante e deverá ser usada pelo competidor durante toda a prova. 

 
7.9 O circuito estará fechado para TODOS os atletas uma hora antes do final da prova. 
Completado este horário (9:00m do dia 28 de fevereiro de 2021), a organização 
encerra os revezamentos e fecha a área de troca, não sendo mais permitida a entrada 
de nenhum atleta na pista de qualquer categoria. Lembrando que na categoria mista a 
primeira volta e última hora de prova deverá ser realizada por uma mulher. 

 
7.10 Problemas mecânicos logo após a ÁREA DE TRANSIÇÃO. No caso de problemas 
mecânicos ocorridos no circuito ou próximos à área de troca, sofridos pelo atleta que 
entrou no circuito, o mesmo deverá por sua conta resolvê-los e terminar a volta para 
realizar a troca. Sem ajuda de equipe de apoio ou público presente. Como opção, o 
atleta poderá concluir a pé, empurrando a bicicleta. Será desclassificado o da atleta da 
categoria solo ou equipe que circular no sentido contrário (contramão) da competição 
ou cortar o caminho 
 
 
8. APOIO DAS EQUIPES 

 
8.1 Qualquer apoio mecânico, alimentar ou de hidratação será exclusivamente de 
responsabilidade de cada equipe. A organização do evento fornecerá água durante 
toda a prova em local de fácil acesso na arena de Largada/Chegada e uma mesa de 
frutas no encerramento da prova. Não será permitido o apoio de terceiros a nenhum 
atleta de quaisquer categorias, incluindo a Solo no circuito da prova. A área de apoio 
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será apenas na área de concentração das equipes, 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. 

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

 
8.3 Não será permitida a entrada de carros para descarregar o material na área de 
montagem de tendas. 

 
8.4 Nenhum veículo será autorizado a ficar na área determinada para as equipes. 

 
8.5 Haverá um ponto de luz para uso das equipes no local, sendo de responsabilidade 
de cada equipe levar uma extensão com pelo menos 10m. 

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

 
8.7 Não será permitido o uso de botijões a gás, assim como de forno (elétricos ou 
micro-ondas) 

 
8.8 No Bike Wash só será permitido o uso de pressurizadores de água (Wap) oferecidos 
pela organização. 

 
 
9. TÉRMINO DA PROVA 

 
9.1 A corrida termina para todas as categorias, 12 horas a partir do horário oficial de 
início, ou seja, das 22h do dia 27 às 10h do dia 28 de fevereiro 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. 

 
9.2 Qualquer ciclista que completar uma volta aparecerá nos resultados como Finisher. 
Para efeito de pódio, somente receberão premiação quem der no mínimo 07 voltas. 

 
9.3 Uma volta que é iniciada antes de completar 12 horas, mas é finalizada depois de 
12 horas de prova, não será contada para os resultados do ciclista. 
 
9.4 A organização da prova poderá interromper a prova quando julgar necessário, por 
quaisquer motivos que achar necessário. Valendo o resultado da última volta 
completada. 

 
 
10. PREMIAÇÃO 
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- Troféu aos 5 primeiros colocados na categoria SOLO (Masc/Fem); 
- Troféu aos 5 primeiros colocados nas categorias MASTER E GRAN MASTER; 
- Troféu aos 3 primeiros colocados nas categorias DUPLAS, QUARTETOS e SEXTETOS; 
- Medalhas de FINISHER para todos que completarem a prova. 

 
10.1 O atleta com direito a premiação deverá receber as medalhas, troféus e demais 
artigos oferecidos pela Organização durante a cerimônia de premiação. Caso não 
esteja presente, perderá o direito aos prêmios. Prêmios de nenhuma espécie serão 
entregues posteriormente ao momento designado para tal. Os atletas que forem 
chamados ao pódio deverão portar documento com foto e devem estar devidamente 
fardados e calçados com tênis. 

 
10.2 Só receberão premiação se a somatória dos tempos dos atletas das categorias 
dupla, quarteto e sexteto tiverem um tempo igual ou superior a 06 horas de prova. Por 
exemplo: Se uma equipe se classificar em 2º lugar com apenas 5:59min de prova essa 
equipe não será considerada na premiação. 

 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS, PENALIZAÇÕES E ITENS ELIMINATÓRIOS 

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

 
11.2 Não haverá qualquer tipo de iluminação artificial no circuito na fase noturna da 
prova a não ser na arena de Largada/Chegada. 

 
11.3 Será desclassificada a equipe que estiver pedalando sem o número de 
identificação da bicicleta e sem a pulseira do atleta. Em caso de perda da pulseira 
durante o percurso, comunique imediatamente a organização. Cuide de sua 
identificação! 

 
11.4 Será desclassificada a equipe que alterar o número de identificação, cortando o 
numeral, escondendo o patrocinador do evento ou acrescentando qualquer outra 
propaganda no mesmo. 
 
11.5 Será desclassificada a equipe ou atleta que estiver pedalando sem a pulseira de 
identificação. 

 
11.6 É terminantemente proibido “cortar caminho”, pedalar fora do circuito, entrar no 
circuito enquanto algum atleta da equipe está completando voltas e competir com 
bicicleta   sem   numeração.   O  desrespeito  a   alguma   dessas   regras   acarretará   na 
desclassificação da equipe, ou do competidor Solo. 
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11.7 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 da 
equipe, sem direito a recursos ou apelações de qualquer espécie. 

 
11.8 Será desclassificada a equipe ou atleta Solo que estiver com estrutura de Box ou 
apoio fora da área determinada pela organização. 

 
11.9 Será desclassificado o competidor que percorrer qualquer parte do percurso da 
prova no sentido contrário (contra mão). 

 
11.10 Durante a parte noturna, atletas Solo ou Equipes que não estiverem com farol 
funcionando e pisca-pisca traseiro, instalado no canote do selim, ligado piscando será 
penalizada com 5 minutos parados na área de revezamentos. 

 
11.11 Será penalizada com 15 minutos a equipe ou atleta Solo que estiver pedalando 
no circuito da prova fora do horário determinado pela organização. 
 
11.12 Infrações: 
 Pedalar no horário noturno sem Farol ou pisca: 

  Advertência: 
  1 –Reincidência – cartão amarelo (parado 5min na área de revezamento) 
  2 –Reincidência – cartão azul perca de 1 volta; 
  3 –Reincidência – catão vermelho Eliminação do evento (desclassificação) 
 Pedalar em local proibido (ARENA)  
  Advertência: 
  1 –Reincidência – cartão amarelo (perca de 15min no tempo total); 
  2 –Reincidência – cartão azul perca de 1 volta; 
  3 –Reincidência – catão vermelho Eliminação do evento (desclassificação) 
 Volta abaixo do *Tempo Médio* 

Cartão azul perca de 1 volta; 
  1 –Reincidência – catão vermelho Eliminação do evento (desclassificação) 

Pedalando com rádios telecomunicadores 
Advertência: 

  1 –Reincidência – cartão amarelo 2min; 
  2 –Reincidência – cartão azul perca de 1 volta; 
  3 –Reincidência – catão vermelho Eliminação do evento (desclassificação) 

 
 

 
 
12. RECURSOS 
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12.1 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. 

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

 
12.3 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. 

 
12.4 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. 
 
 

13. DEVOLUÇÕES E DADOS DOS ATLETAS:  

A. O pagamento da inscrição não é reembolsável sob nenhuma hipótese após o evento. 
A organização não reembolsará o valor da inscrição para aqueles participantes que 
decidam não participar, qualquer seja o motivo.  

B. O reembolso só será aceito se o pedido for até 07 dias do pagamento da inscrição. 
Art 49 Código do consumidor.  

C. O pagamento da inscrição não dá direito a reclamação posterior em caso de não 
presença na entrega do kit ou autorização para retirada por terceiros.  

D. Na seção INSCRIÇÕES do site www.cronoscariri.com.br , o atleta poderá consultar o 
estado da sua inscrição. 

E. Não serão realizadas inscrições após o prazo.  

F. O atleta assume todas as suas despesas de transporte, hospedagem e alimentação, 
seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação 
antes, durante e depois da prova.  

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

 
 

14. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

http://www.cronoscariri.com.br/
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14.1  As categorias SOLO, DUPLA, QUARTETO E SEXTETO, tem direito a um espaço 
medindo 3m x 3m, para instalação de uma tenda (NÃO FORNECIDA PELA 
ORGANIZAÇÃO), que ficara localizada ao longo da extensão da Arena de 
Largada/Chegada.  A escolha do local de instalação da tenda se dará por ordem de 
chegada. Os primeiros espaços tem prioridade para a Categoria SOLO.  
 
14.2  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. 

 
14.3 A ULTRAMARATONA SÍTIO BARREIRAS 12H 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. 

 
14.4 Só terá acesso ao pódio o ciclista que estiver portando RG, uniformizado e 
calçado. 

 
14.5 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. 

 
14.6 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. 

 
14.7 Competir sem o chip de cronometragem é item desclassificatório. 

 
14.8 Eventuais penalizações que possam vir ocorrer ao longo da prova, que não 
estejam mencionadas neste regulamento, serão solucionadas no fim das 12 horas de 
competição e divulgados até uma hora após o encerramento da prova. 

 
14.9 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. 

 
14.10 Responsabilidades: O competidor inscrito assinará um Termo de 
Responsabilidade por livre e espontânea vontade e que leu e está de acordo com o seu 
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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 às 12H, 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 ULTRAMARATONA SÍTIO BARREIRAS 12H MTB. 
 

14.11 Casos omissos a esse Regulamento e seus complementos, serão julgados pelo Júri 
composto de três (03) membros da Organização. 
 
15. SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA:  
A. A Organização, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão 

da prova, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou 
motivos de força maior. Sendo suspensa a prova, por qualquer um destes motivos, 
esta será considerada realizada e não haverá designação de nova prova.  

B. 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 pelos órgãos de saúde e Confederações de 
Ciclismo e Atletismo, na época da realização do evento, ou seja, 27 e 28 de 
fevereiro de 2021, podendo ainda ser adiado por conta de nova pandemia. 

C. Os (as) atletas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos 
e danos da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de 
segurança pública, não gerando qualquer responsabilidade para a Comissão 
Organizadora.  

D. Na hipótese de suspensão da prova pelos motivos do item A, não haverá devolução 
do valor de inscrição.  

E. A Corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, sendo 
comunicado aos inscritos esta decisão pelo site oficial da corrida.  

F. Na hipótese de adiamento da corrida e a consequente divulgação de nova data não 
haverá devolução do valor da inscrição.  

G. Na hipótese de cancelamento da corrida (sem divulgação de nova data) os inscritos 
deverão solicitar o reembolso da inscrição.  

 

16.COMUNICAÇÃO:  
A. Considerar-se-á como meio oficial de comunicação de novidades a página 

www.caririextremo.com.br ou www.cronoscariri.com.br 

B. O participante deverá consultar periodicamente o site a fim de estar informado das 
novidades e possíveis modificações, ou imprevistos.  
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C. O e-mail da organização é contato@caririextremo.com.br recomendamos que seja 
colocado entre os contatos como um endereço seguro, para conseguir receber todos 
os e-mails da organização.  

 

17.SEGUROS:  
A. Os corredores estarão assegurados com uma Apólice de Acidentes Pessoais. 
B. Âmbito de cobertura: Só durante a participação do evento. Não cobre o risco “in 

itinere”.  

C. Qualquer gasto superior ao contratado na Apólice será por conta do participante.  
 
18.CLIMA: 

a. Em caso da Organização considerar que as condições climáticas ou outras 
contingências alheias a sua vontade põem em risco a integridade física dos 
participantes, poderá dispor a mudança do percurso da prova. Este será 
divulgado na cerimônia de abertura do evento (congresso técnico). 

b. O percurso alternativo para o trecho mais complexo em dias de muita 
chuva impedirá o trânsito normal de corredores, já está previsto pela 
Organização. 

 
19.CASOS OMISSOS 
 

Casos omissos a esse Regulamento e seus complementos, serão julgados pelo Júri 
composto de três (03) membros da Organização e três (03) representantes de 
equipe. 

 
 

 
ANEXO 01 

 

1 – O 1º LOTE DE INSCRIÇÕES *COM KIT* O DESCONTO DE 10%, ENCERRA-SE DIA 31 DE 

OUTUBRO DE 2020; 

2 – AS ISNCRIÇÕES SEM KIT NÃO TEREMOS DESCONTOS; 

3 – O 2º LOTE DE INSCRIÇÕES TERÁ 10% DE DESCONTO APENAS PARA ASSESSORIAS 

CADASTRADAS A PARTIR DE 10 (DEZ) INSCRITOS NA MODALIDADE. 

 

 

O CARIRI EXTREMO, SÍTIO BARREIRAS E GEOPARK ARARIPE 

DESEJA A TODOS UMA BOA PROVA! 

 


