
REGULAMENTO
DESAFIO ASSISENSE DE MOUNTAIN BIKE

2022

I - A prova
Será disputada no sistema XCM (Cross Country Maratona) no dia 6 de

novembro de 2022, com largada prevista para as 9:00h, na sede da comunidade
do Potreiro do Toroquá, distante 14 km do centro da cidade.

No dia anterior, 5 de novembro, acontecerá o passeio ciclístico para a
modalidade de Cicloturismo.

II – Modalidades:
CICLOTURISMO: Passeio sem cronometragem, trajeto de aproximadamente
25km e 550m de altimetria acumulada, maior parte do trajeto em estradões de
terra. Nível fácil de dificuldade, ficando o desafio para as subidas da região.
MARATONA XCM PRO: Trajeto cronometrado de aproximadamente 50km e
1100m de altimetria acumulada, contendo algumas descidas, trilhas e subidas de
considerável nível técnico e trechos de empurra bike.
MARATONA XCM SPORT: Trajeto cronometrado de aproximadamente 37km e
700m de altimetria acumulada, contendo algumas descidas, trilhas e subidas de
considerável nível técnico.

III - Placas Numéricas:
Todo atleta que se inscrever na prova receberá um numeral de identificação,

sendo essa placa para a sua bicicleta.

IV - Roteiro da Prova:
O roteiro de prova passará por todo o tipo de via, como estradas de terra,

trilhas naturais e propriedades particulares. O trânsito de veículos não estará
bloqueado nas vias, exigindo total atenção dos atletas prevalecendo às leis de
trânsito quando em vias públicas.

Todos os trajetos da prova passam por um rio, a organização da prova
poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por questões de segurança
ou de força maior.

O Cicloturismo será um trajeto guiado por veículos de apoio, onde o objetivo
do ciclista será curtir e aproveitar o passeio diante das paisagens da região.

Em qualquer das modalidades de competição o atleta deverá ser
autossuficiente para questões de hidratação, alimentação e possíveis problemas
mecânicos, devendo procurar o apoio apenas nos pontos específicos colocados
pela Equipe de Prova, onde aguardarão pelo carro de resgate, caso não possam
completar o percurso.

V - Inscrições:
Cada inscrição dá direito a um Kit Atleta, composto pela placa com o numeral

de identificação, seguro para o atleta e almoço servido após a chegada. Todos os
atletas que completarem o percurso terão direito a uma medalha de participação.

Para realizar a inscrição o atleta deverá acessar exclusivamente o site
https://windfit.app/event/70187104522 até o dia 10 de outubro, às 23:59.

Não serão aceitas inscrições fora da plataforma, nem após o
encerramento do prazo de inscrição.



A Maratona terá valor inicial (primeiro lote) de R$120,00 com prazo de
inscrição até 04/09/2022, onde a partir de 05/09/2022 iniciará o segundo lote no
valor de R$150,00.

O Cicloturismo terá valor de inscrição de R$70,00.
O Desafio Assisense de MTB não devolverá o valor das inscrições já pagas.

A troca de atletas na inscrição somente será realizada com antecedência de sete
(07) dias, antes do evento.

VI – O Percurso:
O percurso será composto de um misto de estradas vicinais de terra batida,

com caminhos em meio ao campo e trilhas abertas em meio à vegetação local.
Haverá pontos de travessia de rio, que podem ou não estar pedaláveis no dia do
evento.

Mapa do trajeto Pró

Uma volta nesse trajeto tem aproximadamente 50km e 1100m de altimetria
acumulada.

Mapa do trajeto Sport

Uma volta nesse trajeto tem aproximadamente 37km e 700m de altimetria
acumulada.



VII - Categorias:
Categorias Pró
1.1 Elite Feminina (Idade livre)
1.2 Elite Masculina (Idade livre)
1.3 Sub 30 Pró 18 a 29 anos
1.4 Master A1 Pró 30 a 34 anos
1.5 Master A2 Pró 35 a 39 anos
1.6 Master B1Pró 40 a 44 anos
1.7 Master B2 Pró 45 a 49 anos
1.8 Pro Over, 50 anos e idades acima
Caterogias Sport
1.9 Sport Masculino (Livre)
1.10 Sport Feminino (Livre)
1.11 E-Bike (idade livre)
Cicloturismo 25km, 500m, somente dia 29/10
1.12 Clicloturismo, Livre, passeio guiado sem cronometragem

Categorias que não obtiverem um mínimo de 5 atletas inscritos serão anexadas à
categoria anterior.

VIII - Premiação dos Atletas
Somente o atleta vencedor poderá subir ao pódio para receber seu troféu e

premiação. Caso ele não esteja presente, perde automaticamente o direito às
mesmas. A Organização não entregará nenhum prêmio a terceiros. Os prêmios em
dinheiro e produtos dos patrocinadores serão entregues após a cerimônia.

1) Serão premiados com o Troféu os 3 primeiros colocados de cada categoria
Pró e medalhas para 4º e 5º lugares de cada categoria. Categorias Sport
receberão medalhas para premiação até 5º lugar e participação para os demais
colocados.

IX – Classificação da Prova:
Todas as categorias serão classificadas de acordo com o menor tempo de

prova.
A divulgação dos resultados da prova será anunciada após o término da

mesma.

X - Alimentação e apoio:
Ao longo dos trajetos haverão pontos de apoio e hidratação organizados pela

Equipe de Prova.
Serão 2 pontos de hidratação no trajeto Pró, no km 23,5 e km 33,5 sendo um

deles com frutas e um Self Service.
Haverá 1 ponto de hidratação no trajeto Sport, no km 23,5.
Haverá veículos de apoio no trajeto Cicloturismo.



XI - Segurança:
Em caso de emergência, avisar o ponto de apoio mais próximo que acionará

o resgate. Lembramos que devido ao difícil acesso de alguns trechos do circuito, a
equipe de resgate do evento utilizará dos meios de transporte disponíveis, os quais
possuem limitações quanto à velocidade e progressão.

Nos trechos mais perigosos dos percursos a organização deixará placas de
sinalização indicando para a diminuição da velocidade e cuidado com o terreno. O
atleta deverá atender às sinalizações durante toda a prova e respeitar os avisos do
Staff.

Atletas que perderem suas placas durante a competição serão
automaticamente desclassificados da prova.

Atletas que não estiverem oficialmente inscritos no evento não terão direito a
nenhuma estrutura oferecida pelo Desafio Assisense de MTB (hidratação, socorro
médico e outros serviços). Caso esses atletas causem qualquer transtorno durante
a prova ou coloque em risco a vida dos competidores, a Organização tomará as
medidas cabíveis.

XII - Equipamentos:
É obrigatório o uso de bicicletas aro 26, 27,5 e 29 tipo MTB, capacete, luvas

e óculos de proteção. Apenas na categoria Cicloturismo será permitido o uso de
bicicletas do tipo Gravel, embora não recomendável devido ao terreno solto e
irregular.

Atletas que desobedecerem a essa recomendação serão desclassificados.
Não será permitida a troca de bicicleta durante a prova.

XIII - Regras Gerais e Punições:
O Atleta poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela Organização caso:
-Seja resgatado durante a prova;
-Passe informações incorretas / falsas no preenchimento da inscrição.
-Complete a prova sem o número de identificação.
-Realize manobras ou atitudes desleais contra outros ciclistas.
-Troque de bicicleta ou ciclista.
-Corte caminho ou não passe por caminho demarcado pela Organização na

sua categoria.
-Pegue carona durante a prova.
-Tumultue o trabalho da organização antes, durante ou após a prova e na

apuração dos resultados.
-Desrespeite qualquer membro da organização.

XIV - Termo de responsabilidade:
Todos os participantes que se inscreverem no Desafio Assisense de MTB

estarão automaticamente concordando com todas as regras acima.

XV - Seguro:
Todos os participantes estarão cobertos pelo seguro durante a competição,

uma cobertura de até R$5.000,00 (cinco mil reais) de despesas médicas desde
que informem corretamente o número do CPF na ficha de inscrição online. O
Desafio Assisense de MTB não se responsabiliza por informações incorretas
preenchidas pelo participante no ato da inscrição, ou troca de atleta sem aviso
prévio à organização no tempo hábil, disposto no artigo V deste regulamento.



XVI – Horários:
Dia 05/11/2022 - Sábado
A entrega dos kits será no sábado das 13:00 às 13:45 para a categoria

Cicloturismo.
A largada da categoria Cicloturismo será às 14h
Dia 06/11/2022 - Domingo
A entrega dos kits será no domingo das 07:00h até às 8:15h, para categorias

Pro e Sport.
Largada das categoria Pro e Sport será às 9h.

Realização: Grupo Four Biker – Esporte de Aventura

Organização:

Vander Vargas – 55 999293042

Pablo Ebani – 55 996477409


