
CircuitoTchotchomeredeMTB

3°Etapa2021

RankingEstadualXCM

Leiacom atençãooregulamentoeotermoderesponsabilidadenoatodainscrição

ProtocolodeSaúde-CircuitoTchotchomeredeMTB

PorcontadocenárioatualquevivemosporcontadoCovid-19,epensandonobem estarda

comunidadedeumaformageral,tomaremosalgunscuidadoseseguiremosum protocolode

segurançavisandoasaúdedetodosevitandoqualquerpossibilidadedecontágiopelovírus.

Todosdeverãolevassuasmáscaras.

Sóserápermitidaaentradanaarenadalargadaeutilizandomáscara.Omesmoprotocolo

deveráserseguidonotrajetodaprovainclusivenaáreadeestacionamentoquefazpartedo

sítioondeserárealizadaaprova.

Só será permitida a entrada e permanência na arena da prova poratletas inscritos e

identificados.

Teremosálcoolàdisposiçãoparatodos.

Evite aglomerações.A arena é aberta,com muito espaço e não há necessidade de

aglomerações.

Em casodesuspeitaoudiagnósticodeCovid-19fiqueem casa.Respeiteasorientaçõesda

OMS.Respeiteavida

DESCRIÇÃODOEVENTO:



OCircuitoTchotchomeredeMTB3°Etapa

Setratadeum grandeeventoqueserárealizadopelaEquipeTchotchomerePedalCabuçú-RJ

no bairro Campo Alegreem NovaIguaçuno dia29/08/21.O evento reuniráatletasde

MountainBikedeváriasregiõesdoRiodeJaneiro.Otrajetopossui15.5quilômetros.

EssaetapavalerápontoparaorankingFecierj.

Podem participaratletasdeambosossexosapartirde13anosdeidademesmoquenão

sejam federados,porém oatletaquenãoestejafederadoeem diacom afederaçãonão

pontuaráparaorankingFecierj.

Vagaslimitadasa300atletas

Premiação:

•Pódiocom troféuatéo5°lugarparatodasascategorias

•Osinscritosnoeventoterãodireitoamedalhafinish(somenteosquecompletarem aprova).

•Seráobrigatóriaaapresentaçãodedocumentooriginalcom fotopararetirarokitatleta.Kit

atleta:placaparaabike,echipparamarcaçãodotempo.Essesitensdeverãoserdevolvidos

aotérminodaprovaparaqueoatletapossaretirarsuamedalha.Sóreceberãomedalhasos

atletasqueparticiparem daprova.Aorganizaçãonãoiráfornecermedalhaapósaprovapara

osatletasquefaltarem àprova.

Inscrições:

Asinscriçõesserãofeitaspelositedowww.sympla.com.br

Inscrições:



Àpartirdas00:00hdodia05/07/21atéàs23:59hdodia20/08/21,podendoencerrarantes

casosejam preenchidasas300vagas.Nãoteremosinscriçõesapósessadata.

Só serão aceitos atletas a partirde 13 anos de idade acompanhados dos pais ou

responsáveisquedeverãoestarpresentesnoeventoeassinarotermoderesponsabilidade.

Nãoserãoaceitosatletasnoeventosem inscrição,quenãotenham pagadoainscriçãoou

quenãotenham seupagamentoreconhecido,assim comoatletasquenãocumprirem o

regulamento e não tenham sua inscrição confirmada pelo organizador.Faremos a

identificaçãodoatletanodiadoeventoeseráobrigatóriaaapresentaçãododocumento

originalcom foto para a retirada do kite da medalha de participação (para os que

completarem).

Valor:

✓Primeirolote:R$100,00+taxadositeevaidas00:00hdodia05/07/21atéàs23:59hdodia

20/07/21

✓Segundolote:R$110,00+taxadositeevaidas00:00hdodia21/07/21às23:59hdodia

20/08/21

*Idososàpartirde60anospagam com 50% dedesconto.(Paraconseguirobenefícioé

necessárioentrarem contatocom oorganizador,enviarosdocumentossolicitadospara

conseguirobenefício)

Categoriasquenãopagam pelainscrição:

✓PCD

✓Juvenilmasculina(até16anos)

✓JuvenilFeminina(até16anos)

✓Júniormasculina(17e18anos)

✓JúniorFeminina(17e18anos)

*Precisam entrarem contatopelowhatsapp(21-965762083)antesdeseinscreverem para

enviarotermoderesponsabilidadeedocumentação.NocasodoatletaPCDseránecessário

enviarosdocumentoselaudomédicocontendoocódigoCIDquecomprovem adeficiência.



Passandooprazofinaldeinscrição(20/08/21),casohajavagaeoorganizadoraindaqueira

realizarinscrições,nãoteremosdescontosparaosidosose todospagarãoovalorintegral

deacordocom oloteoferecido,incluindoascategoriasPCD,juvenilejúnior.

Categoriasmasculinasquevalerãoparaorankingestadual:

✓Elitemasculina,19anosacima,critériotécnico(4voltas)62kms720m dealtimetria

✓Juvenil,até16anos(2voltas)31kms,360m dealtimetria

✓Júniormasculina,17e18anos(4voltas)62kms720m dealtimetria

✓Sub23,de19a22anos(4voltas)62kms720m dealtimetria

✓Sub30,de23a29anos(4voltas)62kms720m dealtimetria

✓MasterA1,de30a34anos(4voltas)62kms720m dealtimetria

✓MasterA2,de35a39anos(4voltas)62kms720m dealtimetria

✓MasterB1,de40a44anos(4voltas)62kms720m dealtimetria

✓MasterB2,de45a49anos(4voltas)62kms720m dealtimetria

✓MasterC1,de50a54anos(4voltas)62kms720m dealtimetria

✓MasterC2,de55a59anos(4voltas)62kms720m dealtimetria

✓MasterD1de60a64anos(4voltas)62kms720m dealtimetria



✓MasterD2+65anosem diante(3voltas)46kms540m dealtimetria

✓PCD(2voltas)31kms,360m dealtimetria

Categoriasmasculinasquenãovalerãoparaorankingestadual:

✓OpenMasculina-idadelivre(4voltas)62kms720m dealtimetria

✓Estreantemasculinade13a29anos(2voltas)31kms,360m dealtimetria

✓Estreantemasculinade30a39anos(2voltas)31kms,360m dealtimetria

✓Estreantemasculinade40a49anosem diante(2voltas)31kms,360m dealtimetria

✓Estreantemasculinade50anosem diante(2voltas)31kms,360m dealtimetria

Categoriasfemininasquevalerãoparaorankingestadual:

✓Elitefeminina,19anosacima(critériotécnico)3voltas,46kms,540m dealtimetria

✓Juvenilfemininaaté16anos(2voltas)31kms,360m dealtimetria

✓Júniorfeminina,17e18anos(2voltas)62kms720m dealtimetria

✓De30a39anos(3voltas)46kms540m dealtimetria

✓De40a49anos(3voltas)46kms540m dealtimetria



✓De50anosacima(3voltas)46kms540m dealtimetria

Categoriafemininaquenãovaleráparaorankingestadual:

✓Estreantefem 13anosacima(1volta)15,5kms180m dealtimetria

Estrutura:

•Sorteios

•Troféuatéo5°lugarparatodasascategorias

•medalhafinish

•Ambulâncias

•Enfermarianaarenadaprova

•Seguroatleta

•PontosdeHidratação

•Sistemadeapuraçãoporchip.Cronometragem emarcaçãocom classificaçãodotempode

cadaatleta

•Carroemotodeapoio

•Policiamento

•Segurançaprivada



•Sinalização

•Fiscais

•Mesacom frutasparaosatletasinscritos.

•Massoterapeutaparaosatletasepúblicoem geral

•Fotógrafosprofissionais

•Banheiros

•Diversos moto batedores(moto cross)levando os atletas e dando suporte durante o

percurso.

•ÁreaGourmetcom Foodtruckcom choppartesanal/comidas/Doces/bebidasdiversas

•Localparaestacionarcarropróximoaarenadaprova(vagaslimitadas)

Trajeto

Aprovaserátodaem umaárearural,quecontacom um trajetoqueenvolveestradadeterra

batida,duassubidasfortes"SubidadaPetrobrás"eo“MiranteTchotchomere”.Teremosos

"Tobogãs"queantecedem asubidadaPetrobrásetambém outrassubidasmaisleves.

Cadavoltapossui15.5kmscom 180m dealtimetria.O percursonãoéexclusivoparaos

atletasemborasejaem árearural,possuifluxolevedecarros,motos,cavaloseoutros

veículos.Portanto,oatletadevetomarmuitocuidadoerespeitarasleisdetrânsitodoCTB.

EssePedalpodeserrealizadoporatletasiniciantesecom médiaexperiênciaem trilhas,

subidasedescidas.OtrajetoseenquadranoperfilXCM,poisaquilometragem máximade4

voltascorrespondea maisde 60kmseo trajeto não oferece níveltécnico eperfilde

XCO.Trata-sedeum eventodeMTBenãoserãoaceitosatletascom bikesdeestrada(Speed)



oubikesdepasseio.Recomenda-separaaprova,autilizaçãodebikecom amortecedor

dianteiroepneucom cravosparapreservarasegurançadoatleta.Éobrigatórioroupade

ciclismo e os itens de segurança como tênis ou sapatilha,luva óculos e capacete.É

necessário concordar com o regulamento e termo de responsabilidade que será

disponibilizadonoatodainscriçãoparaoevento.

Alargada/chegadaseránoParadisoClub.End:EstradadoMatoGrosso,1000CampoAlegre,

NovaIguaçu,RJ.

✓ProgramaçãodoCircuitoTchotchomeredeMTB3°Etapade2021:

✓Chegadaobrigatórianolocalpararetiradadokitentre6he8h.

✓Largada:8:30h(todasascategorias)

Alargadaseráfeitacom bolsõesseparandoascategoriasougruposde+-20atletascom

intervalosde1minuto

✓Cerimôniadepremiação:

13h

CerimôniadePremiação:

Osatletasdeverão,obrigatoriamente,seapresentarparaascerimôniasdepremiaçãoem

uniformecompleto.

O participantequeestiverdescalço,dechinelo e/ousem camisa,não serápremiado e

perderáodireitoaoprêmio,masnãoospontosadquiridos.O usodetênis,napresente

ocasião,serátolerado.

Os resultados das provas serão publicados no site da Federação de ciclismo



(www.fecierj.org.br)enasredessociais.

ResultadoseRECURSOS:

Somenteserãoaceitosrecursosescritoseentreguesàorganizaçãoaté10(quinze)minutos

apósachegadadociclistaquesesentirprejudicado,medianteopagamentodetaxanovalor

deR$100,00(cem reais).Osrecursosserãojulgadospelaorganizaçãodoevento.Areferida

taxaparainterposiçãodorecursoserádevolvidacasoestesejadeferidopeloColégiode

Comissários.

✓Encerramentodoevento:15h

Localdoevento:

✓ParadisoClub.End:EstradadoMatoGrosso,1000CampoAlegre,NovaIguaçu,RJ.

Maioresinformações:

NininhoPerez(organizador)

21-965762083

Estou ciente que o sistema de inscrições pelo qualefetuareie concretizareiminha



solicitaçãodeparticipaçãonesteeventoésimplesmenteocanaldecomunicaçãopeloqual

pudeformalmenteefetivarmeupedidonoreferidoeventoeque:

1.Nãoimputoaositeeorganização,porqualquermotivoeem tempoalgum,nenhuma

responsabilidadeem razãode,enãorestritasasabaixorelacionadas.

A.Darealizaçãoounãodoreferidoevento.

B.Daminhaparticipaçãoounãonoreferidoevento.

C.Concordoeestoudeacordocom ataxadeserviço(quandoexistirnoevento).

2.Conheçoeestoudeacordocom todosositensdoregulamentoincluindo-seaqueles

restritivosaminhaparticipação,taiscomo(porém nãorestritosaestes),idade,condição

física,regrasderetiradadekit(quandohouver),retiradaporterceiros(quandohouver)eas

demaisapresentadasnoregulamentodoeventodisponibilizadonositedesteeventooudo

Organizadoreacatotodasasdecisõesdaorganizadora,comprometendo-meanãorecorrera

nenhum órgãooutribunal,noquedizrespeitoaqualquerpuniçãoamim imputadapela

Organização.



3.Declaroquesãoverdadeirasasinformaçõespormim fornecidasnoatodainscriçãoonline

oudaretiradadekit(quandohouver)

4.Declaroqueparticipodesteeventoporlivreeespontâneavontade,isentandodequalquer

responsabilidadeosorganizadoresepatrocinadores.

5.Declaroestarem boaformafísicaecom saúdeperfeitaparaexecutaratarefaqueme

proponho.

6.Declaroque,todomaterialeequipamentosnecessáriosparaarealizaçãodatarefaaque

meproponhoexcetookitdeparticipação(quandofornecido)edoqualestoucientesãode

minhainteiraresponsabilidade.

6.1OKit(placaparabike,numeralparacostasechip)deverãoserretiradosnolocalentre6h

e8hentreguesobrigatoriamenteàorganizaçãoapósaprova.

7.AutorizoosOrganizadores,SistemaMinhasInscriçõeseseusparceiroscomerciaisa

enviaroucompartilharentresioucom terceirososdadospormim fornecidosporqualquer

meioeletrônicoounão,correspondênciasparaosendereçospormim fornecidos.

08.Desdejáautorizoautilizaçãodeminhaimagem,endereçosdecorrespondênciaeletrônico

oufísicoedireitosdearenapelosOrganizadores,SistemaMinhasInscriçõeseseusparceiros

comerciais para realização,divulgação e ou veiculação de campanhas,informações,

transmissãodeTV,clipes,reapresentações,materiaisjornalísticos,mídiassociais(Twitter,



Facebook,Whatsapp,Youtubeentreoutros)promoçõescomerciais,licenciamentosefotos,e

nãosomenteestesaqualquertempo,localoumeioemídiasatualmentedisponíveisouque

venham aserimplementadasnomercadorenunciandoaorecebimentodequaisquerrendas

quevierem aserauferidascom materiaisdedivulgação.

8.1 As fotos do evento serão vendidas pelos parceiros em seus sites e não cabe a

organizaçãofornecerdemaneiragratuitaasimagensparaopúblicoeatletasinscritos.

8.2Nãoserápermitidaapresençadefotógrafosecinegrafistasnãoautorizadosnoevento.

09.Otrajetoenvolvepassagem dediversosveículosautomotores,portantocabeaociclista

sabererespeitarasleisdetrânsitonãocabendoaorganizaçãonenhumaresponsabilidade

porqualquerincidente que venha ocorrercom osatletas,pedestresou condutoresde

veículosautomotoresounão,cabendoaosmesmostotalresponsabilidade.

9.1A organizaçãonãoseresponsabilizapelosautomóveis/bicicletaseoutrosveículos

estacionadosnaáreadoeventooupróximoaolocalqueestejam envolvidosounãonoevento,

sendocompletaaresponsabilidadedeseuscondutores.

10.Éobrigatórioousodecapacete,luvas,óculos,roupasdeciclismo.Quem descumpriresse

ítem serádesclassificado.Cabeaoatletatrazerqualquerítem ouferramentaparaqualquer

eventualidade.

11.Aorganizaçãonãoseresponsabilizarápelabike,ouqualquerobjetodoatletaeomesmo

deverácuidardeseuspertences.

12.OeventoédeMountainbikeenãoserãoaceitasoutrasmodalidadesdeetiposdebikes



13.Maisalgumasobrigaçõesdoatleta:

A)ConheceroRegulamentodoeventoeoregulamentodaCBC.

B)Aoseinscrevernestaprova,oatletaassumeautomaticamenteoconhecimentodetodos

ostermosdesteregulamento,ficandodeacordocom todosositenssupracitadoseacata

todasasdecisõesdaorganização,comprometendo-seanãorecorreranenhum órgãoou

Tribunal,noquedizrespeitoaqualquerpuniçãoimputadapelosorganizadoresdoevento.

C)Apresentar-separacompetircom uniformecompletoconformedefinidoporsuaEquipeou

AssociaçãoEsportiva.Nocasodeatletasavulsosouniformenãodevepertenceranenhuma

equiperegistradanaFMC,CBCe/ouUCI,nestecaso,equipesPROTOUR.

13.1Também serádesclassificadodaprovaoatletaque:

✓Cortarocaminho

✓Fechardemaneirapropositalalgum atleta

✓Passaronumeralouchippparaoutroatleta

✓Ofenderopúblico,organizadorouatleta

✓Aqueceroutransitarnolocaldaarena/percursooulargadaduranteaprovaecolocarem

riscoosatletas.

✓Estiversem osítensdesegurançaobrigatóriosnoregulamento.

✓Queimarostart

✓Pegarcaronacom outroatleta;forrebocado;pegarvácuodealgum veículo;pegarcarona

em outroveículo;forempurradoporum ciclistaquenãoestejainscrito.

✓Transitardebikedentrodaarenaantesdaprovaecolocaraspessoasem risco.

✓Transitardentrodapistaantesoudepoisdesuabateria,comprometerasegurançados

competidoreseatrapalharofluxodaprova.

✓Chegarapósohorárioestipuladopelaorganizaçãoparaocheck-in

✓NãoLargarnolocaloficial

✓Largarantesdesuabateria

✓Largarforadesuacategoria



✓Jogarlixoforadaáreadedescarte

*Oatletadesclassificadoseráimpedidodecorreraprova,perderáseuspontosacumuladose

nãoteráreembolsodovalorpagopelainscrição.

14.Alargadaseráfeitacom bolsõesseparandoascategoriasougruposde+-20atletascom

intervalosdeum minuto

14.1Oatletaquechegardepoisdohoráriopararetiradadokitoudalargadaseráimpedidode

largar.

15.O formatoeordem dalargada,assim comotempoentrecadabateriapodem sofrer

alteraçõesdeacordocom anecessidade.Casohajam mudanças,osatletaspoderãoser

informadospelositedafecierjoupelosgruposdoeventoetambém nobriefingnodiada

prova.

16.Menordeidade:

Pode participar,porém a partirde 13 anos de idade.O mesmo deverá comparecer

acompanhadodoresponsávellegalquedeverálevarotermoderesponsabilidadepreenchido

edeveráacompanhá-lodurantetodooevento.Omenordeidadeprecisaentrarem contato

com o organizadorantes da prova e apresentaros documentos que comprovem a

autorizaçãoporpartedosseusresponsáveisparacorreraprova.Omenordeidadepoderá

corrernacategoriaestreantemasculinacom duasvoltasde13a29anos,najuvenilaté16

anoscom duasvoltasounaJúniormasculina17e18anos com 4voltas.Amenordeidade

quepossuaentre13e17anospoderácorrernacategoriaestreantefeminina(de13anosem

diante),juvenilejúniorfeminina.

17.Ascategoriasestreantesmasculinaefemininasãodestinadasaosciclistascom pouco

tempodepedalequeestejam iniciandoem campeonatos.Quem jáparticipoudealgum

campeonatooficialoupromocional(incluindooantigoRachãoTchotchomere,SerraVelha,

Vale do Tinguíetc)e já tenha sido pódio em alguma das edições de algum desses

campeonatosnosanosde2020ouanosanteriores,nãopoderáseinscrevernestacategoria,

eserádirecionadoparaacategoriaporidade.

Casooatletatenhaparticipadodealgumadessasediçõesoudequalqueroutraprovae

nuncatenhasubidoaopódio,poderáseinscrevernaestreantenormalmente.ACATEGORIA

ESTREANTEÉPARAQUEM ESTÁESTREANDONOPEDALOUPROVASEQUENUNCATENHA



PEGADO PÓDIO(com exceção da categoria estreante da primeira etapa do Circuito

Tchotchomere2021).Sendoassim,osatletasdascategoriasestreantequesubiram aopódio

naprimeiraetapade2021poderãocorrernovamentenaestreanteda2ºetapadoCircuito

Tchotchomere,eassim poderãoprocederatéofim datemporada.

O atleta estreante poderá correr nessa categoria nas quatro etapas do Circuito

Tchotchomeredatemporada2021eessacategoriacontaráparaorankinginternodoevento.

Sendoassim,oatletaquecorreratemporada2021naestreanteeconseguirsubiraopódio

em algumadasetapas,nopróximoanoserádirecionandoparaoutracategoriapoisnãoserá

maisconsideradoestreante.

Caso tenham algum questionamento sobreosatletasinscritosnaestreante,peço que

entrem em contatocom oorganizadorantesdaprovaparatratarmosdesteassunto.Peçoa

compreensãodetodos.Estamostrabalhandoparaquetenhamosumaprovajustaelimpa.

18.Cabeaorganizaçãodoeventodecidirsobrenovadata,em casodeadiamentodoevento

pormotivodeforçamaior,oualterar/acrescentarinformaçõesnoregulamento,cabendoao

atletaacompanharasmudançascasonecessário.Casohajacancelamentoeadiamentodo

eventoovalorpagopeloatletanãoserádevolvidoesim transferidoparaanovadataeo

atletanãoprecisarápagarnenhumadiferençacasohajavariaçãonovalordainscrição.As

informaçõesdoeventoestarãodisponíveisnositedaFecierj.

19.Nodiadaprovaoatletadeveráchegarnohoráriodestinadoasuacategoriapararetirada

dokitatleta,seráobrigatórioaapresentaçãodedocumentodeidentificaçãooriginalcom foto

parachecarmososdadosdosatletas.Anãoretiradadokitnohoráriodeterminadocausaráo

impedimentodoatletaem correraprovaeconsequentementesuadesclassificação.

20.PorcontadapandemiadoCovid-19,seguindoasrecomendaçõesdaorganizaçãomundial

desaúdeepensandonobem estardetodos.Seráobrigatórioousodemáscaraeálcoolgel

nolocaldaprova,podendooatletaquenãocumpriressaregraserdesclassificadodaprova.

Teremosálcoolàdisposiçãodetodosebanheiroselocaisparalavarasmãos.



21.Nossaprovacontaráapenascom osatletaseorganização.Essaatitudevisaneutralizar

qualquerchancedeaglomeraçãoedisseminaçãodovírus.Estamospensandonobem estar

detodos,seguindoosprotocolosdesaúderealizadosnasprovasoficiais,einteressadosem

preservaraintegridadefísicadetodos.

21.1Oatletamenordeidadepoderátercomoacompanhanteseuresponsávellegal.

22.Paraestornoedevoluçãodequalquervalor,quandohouveroucancelamentodeinscrição,

oatletadeverápedirocancelamentocom 30diasdeantecedênciaconsiderandoadatado

evento.Passadoesseprazoaorganizaçãonãodevolverámaisnenhum valor.

22.1Oprazoparaalteraçãodedadosterminajuntocom oencerramentodainscrição.

22.2Casooatletadesistadeparticipardaetapa,aorganizaçãonãoirátransferirovalorda

inscriçãoparaasetapasseguintes.

23.Aorganizaçãonãoiráenviarmedalhaenem entregarkitdeinscriçãoantesouapóso

eventoparaatletasqueporqualquermotivofaltem àprova.

23.1Aorganizaçãonãoentregarámedalhaparaatletasquenãotenham participadoouque

nãotenham concluídoaprova.

23.2Oatletainscritocom direitoamedalhareceberáumapulseiraquedarádireitoamedalha.

Casopercaapulseira,perderáodireitoamedalha.O pai/responsáveldomenordeidade

receberáumapulseiradeidentificaçãoquelhedarádireitoaentrarepermanecernaarenada

prova.

24.Seráobrigatórioentregarapulseira,placaechippararetiraramedalha.

25.Ficaacritériodoorganizadorinscreverounãooatletasem medalhanocasodeterem

encerradasasinscriçõescom medalha.

25.1Ficaacritériodoorganizadoralterarosvaloresdasinscriçõesem qualquermomento,

inclusiveapósoencerramentodamesmacasoeledecidaabrirmaisvagas.

26.OAtletaqueseinscreverporidade,deveráescolheraopçãodeacordocom suafaixa

etáriaconsiderandoasuaidadeem 31/12/2021.Casosejacomprovadaainverdadedesta

informação,oatletaem questãoperderáachancedesubiraopódio,casochegueentreos

cincoprimeiros.

26.1Édetotalresponsabilidadedoatletanoatodainscrição,fornecerosdadoscorretosna

fichadeinscrição,incluindosuaidadeecategoriacorreta,cabendoaoatletanocasoda

inverdadedestainformaçãosuadesclassificaçãonocampeonatoporcontadaorganização.



26.2Seráexigidaaapresentaçãodedocumentooriginalcom fotoparacomprovaçãode

autenticidadedoatletaassim comocomprovaçãodeidadeecategoria.

27.Teremosum pontodeapoiocom hidrataçãonokm 11(nomeiodopercurso)eacada

voltaoatletateráessepontodehidratação.Teremostambém maisum pontodeapoiona

chegada.Destaforma,oatletaqueder4voltas,terá5pontosdehidratação:4nopercursoe

1nachegada.

27.1OpontodehidrataçãodachegadaseráÚNICAeEXCLUSIVAMENTEparaosatletasque

tiverem fechadosuavoltaeencerradoaprova.Portantoestenãoserápontodeapoioparaos

atletasqueaindaestiverem completandoasvoltas.

27.2Nopontodehidratação(chegada)nãoserápermitidoaentradadeatletas,com exceção

dosquetenham acabadodechegar,eosmesmosnãopoderãopermanecernolocal.Assim

queoatletachegarnesseponto,iráreceberum kitcom águaefruta.Iráentregarsuaplacae

chipeem seguidadeverásairdestelocal.Estelocalédestinadoparaasaída dosatletase

devoluçãodokit.

27.3Osatletasquetiverem necessidadedemaisum pontodeapoioduranteaprova,deverão

ofereceressesuportecom seusprópriosmeiosforadaarenaenãopoderãodeslocaraágua

doeventoparaessespontos.

27.4 Aorganizaçãonãoiráfornecerhidrataçãonem alimentaçãogratuitaparapessoasque

nãosejam atletasouorganização.Teremosaáreagourmetqueestarávendendocomidae

bebidaaosatletasepúblicoem geral.

27.5Édaresponsabilidadedoatletalevaráguaem suagarrafaparasehidratar,sendoa

hidrataçãoparainiciaraprova,desuaresponsabilidade.

28.CasooAtletatenhaalgum problemamecânico,omesmopoderáutilizarumabikereserva

oualgum acessórioreservadesdequecorracom omesmochippenumerais.Oatletapoderá

prosseguirpelopercursoapé,desdequesuabicicletaestejapresente(carregada,arrastada

ouempurrada)pelopróprioatleta.Um atletaseparadodesuabicicletaestaráproibidode

prosseguirpelopercursodaprova.

Todo equipamento queo atleta utilizarna prova poderá serchecado pela organização

momentosantesdalargada,eterseuusovetadocasosejaconsideradoimprópriooude

riscoparaaparticipaçãonoevento.

Não será permitido o acompanhamento do pelotão porterceirosnão credenciadosou

autorizadospelaorganização como motos,carros,bicicletasou outrosveículos.O não

cumprimentolevaráadesclassificaçãodoatleta.

28.1Nãoteremossuportemecânico,sendoesseserviçodetotalresponsabilidadedoatletae

desuaequipe.

28.2Oatletadeveseencarregardelevarseukitdereparoeferramentas,assim comocâmara

dear,bombadeencherpneuetc.Aorganizaçãonãoiráfornecernenhum dessesacessórios



sendodetotalresponsabilidadedoatleta.

29.Temosum rankinginternoquefoiiniciadonaprimeiraetapaondeoatletairádisputaras

quatro etapasanuaiseirápontuando acadaetapa.Naúltimaetapateremosalém da

premiaçãonormal,apremiaçãodocampeãogeraldoCircuitoTchotchomeredeMTB2021

em cadacategoriacom troféusebrindes.

29.1Ascategoriasestreantemasculinaefemininatambém farãopartedesteranking.

29.2Teremosparaas4etapasdorankingum descarte,ondeoatletaterácomputadoapenas

as3melhorespontuações.

29.3Teremostroféuepremiaçãodiferenciadaparaoprimeiro(campeão)dorankingdecada

categoria.

30.Atletascom 60anosoumaispagam ainscriçãocom 50%dedesconto.(essebenefício

encerrajuntocom ofechamentodasinscrições).Paraconseguirestebenefíciooatleta

precisaentrarem contatocom oorganizadoreenviarosdocumentosquecomprovem a

idade.

30.1AScategoriasPCD,júniormasculinaejuvenilmasculinanãopagam (essebenefício

encerrajuntocom ofechamentodasinscrições).Paraconseguirestebenefíciooatleta

precisaentrarem contatocom oorganizadorparaenviarosdocumentoselaudocontendoo

códigoCIDquecomprovem adeficiência.

31.A3°etapadoCircuitoTchotchomeredeMTBvalerápontoparaorankingestadualda

federaçãodeciclismodoestadodoRiodeJaneiro(FECIERJ).Oatletanãofederadopodese

inscrevereparticiparnormalmente.

LIEACEITOOREGULAMENTOEOTERMODERESPONSABILIDADEDOEVENTO.



TermoDeResponsabilidadeParaAtletas

3°EtapadoCircuitoTchotchomeredeMTB2021

Participante____________________________________________________________

CPF__________________________________________________________________

Porocasiãodeminhaparticipaçãona3°EtapadoCircuitoTchotchomeredeMTB2021

,declaroqueestouaptoaparticipardoeventomencionadoacima,ondesouinteiramente

responsávelpelaminhaintegridadefísicanoquedizrespeitoàminhaaptidãofísicaparaa

prática de esportes,isentando os organizadores,entidades patrocinadoras e demais

membrosdoeventodetodaequalquerresponsabilidadeporacidentesquevenham ocorrer

com minhapessoaeaquelesquevenham aocorrercausadospordoençascrônicasdentroda

atividadedoevento.

Declaroaindacompreenderqueamodalidade esportivaem disputanesteeventoéum

esportedealtoriscodeacidente.Dessaforma,estoucientedasregrasdacompetição,

concernentesaoesporte.Porfim,declaroestarcientedequesehouveralgum impedimento

médicooufísicoparaaparticipaçãodacompetição,devereilevartalfatoaoconhecimento

dosorganizadores,seabstendodaparticipaçãonoeventoesportivoem questão.

Outrossim,outorgotodososdireitosdeminhaimagem paradivulgaçãonosmeiosde

comunicação(mídias)concernentesaoeventosem nenhuma compensaçãofinanceira,

sendodesnecessário,paratantoqualqueroutrapermissãoverbalouescrita.

Eu confirmo que estou acima da idade de consentimento (18 anos) ou devidamente

autorizadopormeuresponsávellegal,equeeu(nós)li(lemos)eentendi(entendemos)este

TERMODERESPONSABILIDADEantesdeassiná-lo.

NovaIguaçu,RJ________de________________________2021

_______________________________________

Assinaturadoparticipante

TERMODERESPONSABILIDADE

EU,___________________________________________,CPF

_________________________________,RG___________

Declaro serresponsávelpelo atleta menorde 18 anos acima citado e autorizo a sua

participaçãona3°EtapadoCircuitoTchotchomeredeMTB2021

__________________________________________________

ASSINATURADORESPONSÁVEL

eautorizoqueoatletaacimasejaacompanhadonoeventopelapessoamaiordeidade:nome

do acompanhante:_____________________________________________________________(pessoa

maiorde18anos)datadenascimento:_____________



CPF____________________

RG_____________________

Assinaturadoacompanhante____________________________________________________________


