REGULAMENTO DUATHLON XBR 2022
Modalidade: Duathlon (corrida e mountain bike).
As informações pertinentes aos percursos serão divulgadas no briefing.

1. CATEGORIAS (considerar a idade em 31/12/2022):

2. PARTICIPANTES:

2.1. Modalidade individual: 6 km de corrida mais 30 km de mountain bike.
2.1.1 Idade mínima de participação: 18 anos (a fazer até a data de realização
do evento).
2.2.2. Categorias: masculina e feminina, faixa etária livre.

3. PREMIAÇÃO:

º ao 5º geral feminino e masculino.

3.1. GERAL - Troféus, do 1
.

Parágrafo Único: Os atletas que não se encontrem presentes na cerimônia
de premiação e tenham sido ganhadores de troféus, poderão retirá-los por
intermédio de uma pessoa autorizada, por escrito, somente durante a
cerimônia (não serão enviados troféus via correio).
A participação de menores de 18 anos está condicionada ao preenchimento
do termo de responsabilidade pelos pais ou responsável. Os pais dos
menores de 18 anos deverão preencher e entregar o anexo V no dia da
prova, conforme determinação da Portaria 14/2004 da 1° Vara da Infância e
Juventude.

4. INSCRIÇÕES:

As inscrições poderão ser realizadas pela internet, através do site
http://www.greenadventuresports.com.br ou
http://www.ecomountainsports.com ou através de assessorias esportivas
cadastradas.
4.1 – Valores:

1° lote: até o dia 15/03
R$ 120,00 mais a taxa de comodidade (10 vagas)

2° lote: até o dia 15/04
R$ 140,00 mais a taxa de comodidade (20 vagas)

3° lote
R$ 160,00 mais a taxa de comodidade (20 vagas);

Somente haverá inscrição no dia do evento em caso de não preenchimento
total das vagas.

5. ENTREGA - KIT DE INSCRIÇÕES:

Sábado, 21/05/2021, véspera da prova, das 14h às 18h, na Praça Roger
Magalhães no Centro da cidade de Eng. Paulo de Frontin, ou no dia do
evento, até, uma hora antes da largada.

O kit será composto de camisa, número de peito e numeral da bike
(retornável).

6. CONSTITUIÇÃO DA PROVA:

Largada: 08h - única para todas as categorias da modalidade Trail Running e
Duathlon.
O participante deverá concluir até às 9:30 o percurso da primeira
modalidade (Trail Running).
Não será permitido a largada para a segunda modalidade (mountain bike)
caso o participante exceda o horário limite para conclusão do Trail Running.
A transição para o mountain bike se dará após a chegada da modalidade
Trail Running.
A prova percorrerá as distâncias correspondentes por trechos de estradas
rurais, trilhas e vias públicas devidamente sinalizadas
O horário limite de chegada será às 13:00h. A partir desse horário, a
organização poderá se assim achar necessário, utilizar meios de resgate dos
atletas que ainda não tiverem cruzado a linha de chegada.
A premiação será iniciada às 13h ou conforme a chegada dos atletas que
formarão o pódio completo.

7. RESULTADOS:

Os resultados serão expostos em local visível e posteriormente divulgados nos
sites ecomountainsports.com e, ou, greenadventuresports.com.br.

8. PREMIAÇÃO:

Medalhas: para todos os atletas que completarem a prova.
Troféus: para os cinco primeiros colocados – GERAL MASCULINO E
FEMININO.

9. OBRIGAÇÕES / RESPONSABILIDADES:

9.1- É obrigação de cada participante: levar a comida e a bebida que for
consumir durante a competição. A título de apoio suplementar, a
organização fornecerá água potável em cada um de seus postos de
hidratação ao longo do percurso.
9.2- 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 encaminhamento do acidentado para um hospital mais
próximo. A partir daí termina a sua responsabilidade. Todas as despesas
hospitalares correrão por conta do acidentado.
- Zelar pela boa imagem do Duathlon, pela preservação do meio ambiente e
das propriedades particulares do percurso.
- A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos
e/ou deixados sob a responsabilidade dos staffs ou qualquer outra pessoa
relacionada ao evento.

10. PENALIZAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO:

- Número de peito adulterado ou cortado. - Informações erradas ou falsas na
ficha de inscrição.
- Flagrante de dano ou adulteração de sinalização de percurso. O atleta que
for flagrado incorrendo nesta atividade, em qualquer parte do percurso, será
banido de qualquer evento realizado pela Ecomountain Sports e Green
Adventure Sports.
- Ser acompanhado por terceiros, não inscritos na prova, (dando apoio ou
não) ao longo do percurso.
- Cortar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona
durante a prova.
- É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos
de apoio no percurso da prova, sob pena de desclassificação do atleta
acompanhado.
- Será desqualificado qualquer atleta que praticar atos desleais como
agressões físicas a outros participantes ou colaboradores desta organização.

REALIZAÇÃO:

greenadventuresports.com.br

ecomountainsports.com

@greenadventuresports

@ecomountainsports

greenadventuresports

ecomountainsports

