
DESAFIO VOLTA DAS SERRAS 

 

REGULAMENTO 2021 

 

Observação: 

Primeiramente, faço destas palavras minha condolências as vítimas da Covid19. A partir disso, 

apesar da melhora nas condições da pandemia, não podemos flexibilizar as medidas de 

proteção. Logo, vale enfatizar a necessidade que os participantes tenham durante a concentração 

da prova: 

 Usar máscaras de proteção 

 Manter uma distância segura 

 Usar álcool em gel e lavar suas mãos frequentemente 

 

 

1) Tipo e constituição da Prova  
Prova XCM (Cross Country Marathon) em percursos sinalizados com fitas, marcas de cal 

no chão e placas: 

 

 
      

 
A prova será disputada no dia 01 de agosto de 2021 em Rio Bonito, Rio de Janeiro, Brasil. 

  

Programação: 
 
Distribuição dos Kits 

 

 Dia 31/07/2021 de 12 às 18 horas 

 Dia 01/08/2021 de 6 às 7 horas  
  

Largada no dia 01 de agosto no Sítio Toca do Ipê, Rio Bonito, Rio de Janeiro, no seguinte horário: 
  
- 8:00 horas – largada controlada de todas as categorias do percurso Pró e do percurso Light. 

  

 Percurso pró (total) = Distância: 60 km / Altimetria: 1600m 

  

Percurso light (reduzido) = Distância: 45km / Altimetria: 1350m 

 

Observação:  
1. As informações de distância e altimetria foram marcadas e baseadas pelo aplicativo strava  



2. A organização da prova poderá alterar as distâncias, horários, locais e gráficos de altimetria 

devido a fatores climáticos e condições do percurso que possam colocar em risco a 
integridade física do atleta.   

  

Importante: 
a) A prova se desenrola por ruas, estradas e trilhas abertas ao trânsito normal de veículos. Esteja 
atento, trafegue sempre em sua mão de direção respeitando as leis de trânsito. Muita atenção nos 

cruzamentos, nas curvas e na indicação dos Fiscais Identificados. 
b) O roteiro poderá ser alterado em caso de chuva forte ou força maior. Nesse caso, siga sempre a 

sinalização oficial e a orientação dos FISCAIS IDENTIFICADOS com o colete oficial. 
  

2) Categorias  
  
I) A referência usada para o cálculo das idades é o dia 31/12/2021. 
   

II) * Menores de 18 anos (idade mínima para participar: nascidos em 2007) deverão entregar, 
obrigatoriamente, a declaração para retirar o kit (presente no site) preenchida e assinada pelo seu 

respectivo responsável que, apresentada junto com um documento (ou cópia) deste responsável, 
valerá como a sua autorização para participar no evento. 
 

Categorias listadas conforme o Percurso escolhido: Pró (completo) ou Light (reduzido): 

 
 



 

 
 
 

 
 
- A referência usada para o cálculo das idades é o dia 31/12/2021. 

  

3) Inscrições 

 
Pagamento através da plataforma Papaléguas 
 

Valores por atleta (inscrição básica): 
 

 Promocional: 80 

 1°lote: 90 
 2°lote: 100 

 3° lote: 110 
 
- Para ativação dessas inscrições os beneficiados terão que apresentar documento de identidade 

original com foto para retirar seus kits. 
- O comprovante de pagamento é um documento único e, em caso de dúvida, deverá ser apresentado 
na Secretaria de Prova para a retirada do kit do atleta.  

  

Atenção:  
  

- Para ativação da inscrição no evento, todos os atletas deverão doar, no mínimo, 1 Kg de alimentos 
não perecíveis no dia e local da entrega do kit de prova. Os alimentos arrecadados serão destinados 

às ações sociais no município de Rio Bonito RJ. 
  
- Pedidos de alterações de dados na ficha de inscrição até o dia 23/07/21. 

 
- Vagas limitadas. 
  

- À Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta. 
Poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos, adicionar ou limitar o número de 

inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio 
aviso. 
  

 - Encerramento: 23/07/21 ou se esgotarem as vagas (o que acontecer primeiro). 
  

 

 

4) Entrega de kits dos atletas e Briefings  
  
Para retira-los, os atletas deverão: 
1. Ativar suas inscrições através da doação de 1 Kg ou mais de alimentos; 

2. Apresentar documento de identidade com foto; 
3. Apresentar a ficha de inscrição preenchida presente no site oficial do evento. 
 

Entrega dos Kits 
  
- 31/07/2021, sábado, de 9 às 13 horas (Bike Vip Rio Bonito) 

- 01/08/2021, domingo, de 6 às 7 horas (Sítio Toca do Ipê) 
  

Fazem parte do kit: placas numeradas (frente da bike com chip e costas do atleta – obrigatório 
escrever no verso se tiver algum cuidado especial com sua saúde, alergias, etc. e o nome com 



telefone em caso de alguma emergência), presilhas, alfinetes, energel (1), brindes dos patrocinadores 

e apoiadores. 
  
Observações:  

1. Retirada de kits por terceiros: Outra pessoa poderá retirar o kit de um atleta inscrito. Para isso, 
além dos itens acima, este atleta deverá encaminhar uma autorização escrita à mão e assinada, 
conforme está presente no site oficial do evento. 

  
2.Os Briefings (instruções/avisos) serão realizados pelo Diretor de Prova antes das largadas, e 

somente em casos de alterações emergenciais da programação/roteiro durante a realização do evento. 
  
3.Não haverá entrega de kit fora do prazo estipulado  

  

5) Resultado / Classificação / Postos de Controle (PCs) / Duração da Prova 
 

O resultado de classificação e informações gerais dos atletas serão disponibilizados no site oficial do 
evento e impresso e fixado na arena do evento. 

  
Atenção: Tumultuar o trabalho dos fiscais implicará na desclassificação do biker infrator. 
   

O atleta que não estiver dentro do tempo regulamentar projetado, em qualquer ponto do percurso, 
será convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova neste ponto, a partir do qual a 
Organização não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este competidor. O 

mesmo será convidado a embarcar em veículos cedidos pela Organização (se for o caso) para 
retornar ao ponto de largada quando este serviço estiver disponível.  
  

Recursos e observações só serão aceitos até 15 minutos da divulgação dos resultados, desde que 
devidamente protocolados na Secretaria de Prova. Passado este prazo, o mesmo será homologado 

pela Organização e divulgado como oficial. 
  
Aqueles que terminarem fora do tempo regulamentar só aparecerão nas listagens de resultados 

publicadas na internet, após o término do evento. 
  
Ao longo do término desse dia de prova, tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados 

finais com os 15 primeiros colocados de cada categoria, os mesmos serão anunciados e afixados para 
avaliação dos atletas interessados. A partir daí, fica aberto o prazo de 15 minutos para recursos 

contra o resultado. Passado este prazo, o mesmo será homologado pela Organização e divulgado 
como oficial. 
  

Esse procedimento visa acelerar o processo de entrega dos troféus, que é muito extenso, e evitar 
equívocos durante a cerimônia de premiação. 
   

7) Obrigações e Responsabilidades dos participantes 
  

- Acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem 
como acessar o site do evento para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e 
informações para sua participação no evento. 

  
- Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a competição. A título de apoio 
suplementar, a Organização poderá fornecer 01 (uma) garrafa de até 500 ml ou 01 (um) copo para 

cada biker inscrito e devidamente identificado em postos de controle ao longo do percurso. Cada 
participante é único responsável pela escolha e consequências geradas pela falta ou excesso de 
alimentos, líquidos (energéticos, etc.)  e/ou outros suplementos ingeridos por ele. A água fornecida é 

exclusiva para beber, e não poderá ser usada para outros fins. 
  

- Ter um seguro de vida compatível com as necessidades de seus dependentes e beneficiários. 
  



- Ter seguro total de todo o seu equipamento (bicicleta, 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/cobertura financeira em caso de acidente). 

As equipes de saúde que apoiam o 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. 

  
- Manter sua identificação (números - frente da bicicleta e costas do atleta) e pulseira claramente 

visíveis durante toda a competição. Preencher a ficha com dados pessoais no verso do numeral 
costal. 
  

- Facilitar e dar passagem aos atletas mais rápidos que queiram ultrapassá-lo. 
  
- Receber a marcação nos PCs de roteiro e apresentá-las ao PC de chegada. 

  
- Zelar pela boa imagem do mountain bike, pela preservação da natureza e do patrimônio histórico.    

  
- Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova. 
  

- Notificar imediatamente à Secretaria de Prova se vier a abandonar a competição por qualquer 
motivo. Caso isso não ocorra, à Organização se reserva o direito de promover uma busca organizada 
e cobrar desse participante todos os custos que forem gerados por esta ação.   

  
  

8) Penalização/Desclassificação 
  
- Sujar o meio ambiente: descartar embalagens, objetos e/ou lixo na natureza (caso a Organização 

forneça água em algum ponto do percurso, as embalagens deverão ser descartadas até, no máximo, 
20 metros deste ponto). Os copos de água serão entregues já abertos e o uso exclusivo para beber (é 
proibido usar esta água para outo fim). Todas as embalagens recolhidas serão doadas para fins 

sociais e de reciclagem. 
  
- Largar em pelotão à frente ou em outro diferente daquele reservado para a sua categoria.  

  
  

- Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais oficiais de prova. 
  
- Pedalar sem capacete ou com a correia/presilha aberta durante a prova. 

  
- Conduta antidesportiva. 
  

- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição. 
  

- Substituição de biker (atleta). 
  
- Ser acompanhado por terceiros no percurso (moto, bicicleta não inscritas e/ou outros). 

  
- Receber manutenção de terceiros (inclusive de outros bikers) fora dos pontos oficiais de apoio. 
  

- Atalhar/cortar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona. 
  
- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação). 

  
- Não apresentar todos os comprovantes de passagem nos PCs de roteiro. 

  
- Biker cuja equipe de apoio sujar os locais de parada e concentração. 



  

- Proibido o uso de e-bike (bicicleta elétrica) ou de efeitos similares. 
  
- Conforme as Normas Disciplinares da UCI, ressaltamos que é proibido: (1) Alterar (cortar, colar 

adesivos, etc.) as placas com numeral oficial, (2) Usar meias longas ou de compressão, (3) Usar 
camisa sem manga, (4) Usar fone de ouvido, (5) Subir no pódio usando chinelos (o correto é calçado 
fechado), (6) Usar calças ou pernito, (7) Usar qualquer objeto que modifique o equipamento ou o 

uniforme  
  

A Equipe Organizadora do Desafio Volta das Serras se empenha para fazer um evento impecável. 
Contudo, para garantirmos uma prova de alto nível, é necessária a colaboração de todos na 
fiscalização da sinalização do roteiro, nas atitudes desleais e outras ocorrências indesejadas. 

Denuncie! Não fique calado! 
  
  

9) Vistorias Obrigatórias  
  

Vistorias de largada: Todos os bikers deverão se apresentar para as vistorias de largada 
rigorosamente dentro dos períodos pré-determinados abaixo. Os atletas que se apresentarem fora 
desses períodos, obrigatoriamente largarão no último pelotão, independente de qual for a sua 

categoria. 
  
- Categorias do percurso pró = vistoria de 7:00 às 7:40 

- Categorias do percurso light = vistoria de 7:00 às 7:40 
  
Os bikers deverão estar com capacete, roupas adequadas (conforme Regulamento da CBC: é 

proibido uso de camisa sem manga e meia de compressão), numerais e identificações oficiais bem 
visíveis, e portar um documento de identidade (ou cópia) durante todo o evento. 

  
A vistoria no pórtico de chegada também é obrigatória, caso solicitada, como parte integrante do 
roteiro. 

  
Será desqualificado o atleta que usar alguma droga proibida com a intenção de obter vantagem sobre 
os demais participantes. À Organização se reserva o direito de pedir e fazer testes de doping em 

qualquer biker, a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio. 
  

  
10) Recursos 
  

Só serão aceitos recursos escritos, entregues na Secretaria Oficial, durante o transcorrer da prova ou 
até 30 minutos após a chegada do interessado. Recursos contra o resultado, até 15 minutos após sua 
divulgação. Só serão julgados os recursos por escrito e acompanhados de um depósito no valor de 

R$20,00 (vinte reais). Se julgado procedente, o depósito será devolvido. 
  

  
11) Apoio 
 

Cada participante é responsável por sua Equipe de Apoio e pelas consequências advindas dos atos da 
mesma. Terão locais demarcados e avisados previamente para a equipe de apoio. 
  

  
12) Direito de imagem 
  

O Desafio Volta das Serras será registrado em vídeo e fotografia pela Organização e seus parceiros 
oficiais. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão 

notificá-la por escrito à Organização no ato de sua inscrição no evento. Caso contrário estarão, 
automaticamente, autorizando a sua utilização de forma 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. 
  

13) Premiação 
  
- Medalhas- somente para os atletas que, comprovadamente, completarem o percurso determinado 

  
- Troféus (100) - para os 5 primeiros colocados de cada uma das 20 categorias do evento. . 

  
- Bonificação em dinheiro (total de R$5000,00 para as duas categorias Elite (Masculino/Feminina):     
1º = R$ 1000,00; 2º = R$ 600,00; 3º = R$400,00; 4º = R$300,00; 5º = R$200,00 

 
* Os valores apresentados referem-se ao total do desembolso a ser efetuado pela Organização, 
cabendo a cada atleta ganhador o pagamento dos tributos, impostos, e encargos competentes. 

  
- Vale-inscrição (30%) Desafio Volta das Serras 2022**: somente para os campeões (1º lugar) das 

categorias da prova de 2021. 
 
- Todos os 3 primeiros de cada categorias terão direito ao lubrificante GR8 (parceiro do evento) 

  
** Os “Vales” são pessoais e intransferíveis (de ano e titularidade). Válidos somente para inscrições 
que forem efetivadas até 30 dias da data de abertura das inscrições para o Desafio Volta das Serras 

2022 
  
ADENDOS CBC/UCI & RANKING 2021: 

  
Os equipamentos (capacete, sapatilhas, camisas, bermudas, bicicleta, etc.) utilizados pelo corredor 

não podem ser deturpados do seu uso enquanto equipamento vestuário ou de segurança, por 
acréscimo de sistemas mecânicos ou eletrônicos que não tenham sido aprovados. O atleta não está 
autorizado a alterar, de forma alguma, o equipamento fornecido pelo fabricante utilizado na 

competição. No caso de uso em competições, o piloto será automaticamente desclassificado. Não 
haverá direito de apelar contra a decisão do comissário. 
  

UNIFORME 
Art. 50 - Não será permitido o uso de camisas de futebol ou qualquer outro esporte que não seja a 

camisa de ciclismo. 
As meias utilizadas em competição não devem estender-se acima do meio da canela, ou seja, abaixo 
da panturrilha. As meias são permitidas desde que não sejam longas. 

  
Avisos: 
  

1) Fiquem ligados no site oficial:  que divulgará sempre em primeira mão todas as novidades que 
surgirem até a data do evento. Curta e Participe: Instagram @desafiovoltadasserras 

2) A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar 
este REGULAMENTO, total ou parcialmente. 
3) As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão Organizadora de 

forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.  
  
  

IMPORTANTE 
  
O roteiro da prova passa por muitas propriedades particulares. O nosso compromisso com os donos 

das terras é que somente os atletas identificados com os numerais oficiais (bicicleta) passarão por ali. 
  

Ao longo do roteiro haverá fiscalizações e triagens para que o nosso compromisso seja cumprido. 
  



Mantenha seus números de identificação bem visíveis para não ser prejudicado nesses PCs (pontos 

de controle). 

 


