
Leiacom atençãooregulamentoeotermoderesponsabilidadenoatodainscrição

ProtocolodeSaúde-CircuitoTchotchomeredeMTB

4°Etapa

Fiquem atentosasinformaçõesdoeventonositeoficialdaFecierj.

Entreparaogrupodewhatsappdoeventoparaficaratualizado:

https://chat.whatsapp.com/KhgYUyinR3SGV6xVt3Fbky

PorcontadocenárioatualquevivemosporcontadoCovid-19,epensandonobem estardacomunidadedeumaformageral,tomaremosalgunscuidadose

seguiremosum protocolodesegurançavisandoasaúdedetodosevitandoqualquerpossibilidadedecontágiopelovírus.

Todosdeverãolevassuasmáscaras.

Sóserápermitidaaentradanaarenadalargadaeutilizandomáscara.Omesmoprotocolodeveráserseguidonotrajetodaprovainclusivenaáreade

estacionamentoquefazpartedosítioondeserárealizadaaprova.

Sóserápermitidaaentradaepermanêncianaarenadaprovaporatletasinscritosepessoasidentificadas.

Teremosálcoolàdisposiçãoparatodos.

Eviteaglomerações.Aarenaéaberta,com muitoespaçoenãohánecessidadedeaglomerações.

Em casodesuspeitaoudiagnósticodeCovid-19fiqueem casa.RespeiteasorientaçõesdaOMS.Respeiteavida

DESCRIÇÃODOEVENTO:

OCircuitoTchotchomeredeMTB4°Etapa

EtapaTinguá"NarizdePedra"

Setratadeum grandeeventoqueserárealizadopelaEquipeTchotchomerePedalCabuçú-RJem Tinguá,NovaIguaçunodia21/11/21.Oeventoreunirá

atletasdeMountainBikedeváriasregiõesdoRiodeJaneiro.Otrajetopossui15quilômetros.

EssaetapavalerápontoparaorankingFecierjalém deseroencerramentodorankingTchotchomere

Podem participaratletasdeambosossexosapartirde13anosdeidademesmoquenãosejam federados,porém oatletaquenãoestejafederadoeem dia



com afederaçãonãopontuaráparaorankingFecierj.

Vagaslimitadasa300atletas

Premiação:

•Pódioatéo7°,sendootroféuapenasatéo5°lugar(paratodasascategorias).

•Osinscritosnoeventoterãodireitoamedalhafinish(somenteosquecompletarem aprova).

•Seráobrigatóriaaapresentaçãodedocumentooriginalcom fotopararetirarokitatleta.Kitatleta:placaparaabike,chipparamarcaçãodotempoe

pulseiradeidentificação.Essesitensdeverãoserdevolvidosaotérminodaprovaparaqueoatletapossaretirarsuamedalha.Sóreceberãomedalhasos

atletasqueparticiparem daprova.Aorganizaçãonãoiráfornecermedalhaparaosatletasquefaltarem àprova.

Inscrições:

Asinscriçõesserãofeitaspelositedowww.sympla.com.br

Inscrições:

Àpartirdas00:00hdodia23/08/21atéàs23:59hdodia12/11/21,podendoencerrarantescasosejam preenchidasas300vagas.Nãoteremosinscrições

apósessadata.

Sóserãoaceitosatletasapartirde13anosdeidadeacompanhadosdospaisouresponsáveisquedeverãoestarpresentesnoeventoeassinarotermode

responsabilidade.Nãoserãoaceitosatletasnoeventosem inscrição,quenãotenham pagadoainscriçãoouquenãotenham seupagamentoreconhecido,

assim comoatletasquenãocumprirem oregulamentoenãotenham suainscriçãoconfirmadapeloorganizador.Faremosaidentificaçãodoatletanodiado

eventoeseráobrigatóriaaapresentaçãododocumentooriginalcom fotoparaaretiradadokitedamedalhadeparticipação(paraosquecompletarem).

Valor:

✓Primeirolote:R$100,00+taxadositeevaidas00:00hdodia23/08/21atéàs23:59hdodia30/09/21

✓Segundolote:R$110,00+taxadositeevaidas00:00hdodia01/10/21às23:59hdodia12/11/21

Categoriasmasculinasquevalerãoparaorankingestadual:

✓Elitemasculina,19anosacima,critériotécnico(4voltas)60kms1376m dealtimetria

✓Juvenil,até16anos(2voltas)30kms,688m dealtimetria

✓Júniormasculina,17e18anos(4voltas)60kms1376m dealtimetria

✓Sub23,de19a22anos(4voltas)60kms1376m dealtimetria

✓Sub30,de23a29anos(4voltas)60kms1376m dealtimetria



✓MasterA1,de30a34anos(4voltas)60kms1376m dealtimetria

✓MasterA2,de35a39anos(4voltas)60kms1376m dealtimetria

✓MasterB1,de40a44anos(4voltas)60kms1376m dealtimetria

✓MasterB2,de45a49anos(4voltas)60kms1376m dealtimetria

✓MasterC1,de50a54anos(4voltas)60kms1376m dealtimetria

✓MasterC2,de55a59anos(4voltas)60kms1376m dealtimetria

✓MasterD1de60a64anos(2voltas)30kms688dealtimetria

✓MasterD2de65em diante(2voltas)30kms688dealtimetria

✓PCD(2voltas)30kms,688m dealtimetria

Categoriasmasculinasquenãovalerãoparaorankingestadual:

✓OpenMasculina-idadelivre(3voltas)45kms1032m dealtimetria

✓Estreantemasculinade13a29anos(2voltas)30kms,688mm dealtimetria

✓Estreantemasculina:

30a39anos(2voltas)30kms,688m dealtimetria

✓Estreantemasculina:

De40a49anosem diante(2voltas)30kms,688m dealtimetria

✓Estreantemasculina:

De50anosem diante(2voltas)30kms,688m dealtimetria

Categoriasfemininasquevalerãoparaorankingestadual:

✓Elitefeminina,19anosacima(critériotécnico)3voltas,45kms1032m dealtimetria

✓Juvenilfemininaaté16anos(2voltas)30kms,688m dealtimetria

✓Júniorfeminina,17e18anos(3voltas)45kms1032m dealtimetria

✓Femininade30a39anos(3voltas)45kms1032m dealtimetria

✓Femininade40a49anos(3voltas)45kms1032m dealtimetria

✓Femininade50anosacima(3voltas)45kms1032m dealtimetria

Categoriafemininaquenãovaleráparaorankingestadual:

✓Estreantefem 13anosacima(1volta)15kms344m dealtimetria

Categoriasnovas:

✓Duplamista(2voltas)30kmscom 688m dealtimetria

✓Duplamasculina(2voltas)30kmscom 688m dealtimetria

✓Duplafeminina(2voltas)30kmscom 688m dealtimetria

Estrutura:

•Sorteios

•Troféuatéo5°lugarparatodasascategoriassendoopódioatéo7°lugar



•medalhafinish

•SacolaTchotchomerecom prêmiosparaoscampeõesdetodasascategorias

•Ambulâncias

•Enfermarianaarenadaprova

•Seguroatleta

•PontosdeHidratação

•Sistemadeapuraçãoporchip.Cronometragem emarcaçãocom classificaçãodotempodecadaatleta

•Carroemotodeapoio

•Policiamento

•Segurançaprivada

•Sinalização

•Fiscais

•Mesacom frutasparaosatletasinscritos.

•Massoterapeutaparaosatletasepúblicoem geral

•Fotógrafosprofissionais

•Banheiros

•Diversosmotobatedores(motocross)levandoosatletasedandosuporteduranteopercurso.

•ÁreaGourmetcom Fasttruckcom choppartesanal/comidas/Doces/bebidasdiversas

•Localparaestacionarcarropróximoaarenadaprova(vagaslimitadas)

Trajeto

Aprovaserátodaem umaárearural,quecontacom um trajetoqueenvolveestradadeterrabatida,duassubidasfortes"Macucoestendido"e “Isacatéa

cercadoscrentes”elogoapósadescidadoscrentes.

Cadavoltapossui15kmscom 344m dealtimetria.Opercursonãoéexclusivoparaosatletasemborasejaem árearural,possuifluxolevedecarros,motos,

cavaloseoutrosveículos.Portanto,oatletadevetomarmuitocuidadoerespeitarasleisdetrânsitodoCTB.EssePedalpodeserrealizadoporatletas

iniciantesecom médiaexperiênciaem trilhas,subidasedescidas.O trajetoseenquadranoperfilXCM,poisaquilometragem máximade4voltas

correspondea60kms.Trata-sedeum eventodeMTBenãoserãoaceitosatletascom bikesdeestrada(Speed)oubikesdepasseio.Recomenda-separaa

prova,autilizaçãodebikecom amortecedordianteiroepneucom cravosparapreservarasegurançadoatleta.Éobrigatórioroupadeciclismoeositensde

segurança como tênis ou sapatilha,luva óculos e capacete.É necessário concordarcom o regulamento e termo de responsabilidade que será

disponibilizadonoatodainscriçãoparaoevento.

Alargada/chegadaseránoSítioPousadaCoqueiral.EstradadoComércio,Tinguá,NovaIguaçu,RJ.Olocalcontacom áreacobertaparaaosatletaseárea

aoarlivrebem arborizada.

✓ProgramaçãodoCircuitoTchotchomeredeMTB4°Etapade2021:

✓Chegadaobrigatórianolocalpararetiradadokitentre6he8h.

✓Largada:8:30h(todasascategoriasjuntas

✓Cerimôniadepremiação:

13h

CerimôniadePremiação:

Osatletasdeverão,obrigatoriamente,seapresentarparaascerimôniasdepremiaçãoem uniformecompleto.



Oparticipantequeestiverdescalço,dechineloe/ousem camisa,nãoserápremiadoeperderáodireitoaoprêmio,masnãoospontosadquiridos.Ousode

tênis,napresenteocasião,serátolerado.

OsresultadosdasprovasserãopublicadosnositedaFederaçãodeciclismo(www.fecierj.org.br)enasredessociais.

ResultadoseRECURSOS:

Somenteserãoaceitosrecursosescritoseentreguesàorganizaçãoaté10(quinze)minutosapósachegadadociclistaquesesentirprejudicado,mediante

opagamentodetaxanovalordeR$100,00(cem reais).Osrecursosserãojulgadospelaorganizaçãodoevento.Areferidataxaparainterposiçãodorecurso

serádevolvidacasoestesejadeferidopeloColégiodeComissários.

✓Encerramentodoevento:15h

Localdoevento:

✓SítioPousadaCoqueiral.EstradadoComércio,Tinguá,NovaIguaçu,RJ

Maioresinformações:

NininhoPerez(organizador)

21-965762083

*Idososàpartirde60anospagam com 50% dedesconto.(Paraconseguirobenefícioénecessárioentrarem contatocom oorganizador,enviaros

documentossolicitadosparaconseguirobenefício)

Categoriasquenãopagam pelainscrição:

✓PCD

✓Juvenilmasculina(até16anos)

✓JuvenilFeminina(até16anos)

✓Júniormasculina(17e18anos)

✓JúniorFeminina(17e18anos)

*Precisam entrarem contatopelowhatsapp(21-965762083)antesdeseinscreverem paraenviarotermoderesponsabilidadeedocumentação.

Passandooprazofinaldeinscrição(12/11/21),casohajavagaeoorganizadoraindaqueirarealizarinscrições,todospagarão,incluindoascategoriasPCD,

juvenilejúnior.

*Leiam oregulamentocompletonoatodainscrição:

Estoucientequeosistemadeinscriçõespeloqualefetuareieconcretizareiminhasolicitaçãodeparticipaçãonesteeventoésimplesmenteocanalde

comunicaçãopeloqualpudeformalmenteefetivarmeupedidonoreferidoeventoeque:



1.Nãoimputoaositeeorganização,porqualquermotivoeem tempoalgum,nenhumaresponsabilidadeem razãode,enãorestritasasabaixorelacionadas.

A.Darealizaçãoounãodoreferidoevento.

B.Daminhaparticipaçãoounãonoreferidoevento.

C.Concordoeestoudeacordocom ataxadeserviço(quandoexistirnoevento).

2.Conheçoeestoudeacordocom todosositensdoregulamentoincluindo-seaquelesrestritivosaminhaparticipação,taiscomo(porém nãorestritosa

estes),idade,condiçãofísica,regrasderetiradadekit(quandohouver),retiradaporterceiros(quandohouver)easdemaisapresentadasnoregulamentodo

eventodisponibilizadonositedesteeventooudoOrganizadoreacatotodasasdecisõesdaorganizadora,comprometendo-meanãorecorreranenhum

órgãooutribunal,noquedizrespeitoaqualquerpuniçãoamim imputadapelaOrganização.

3.Declaroquesãoverdadeirasasinformaçõespormim fornecidasnoatodainscriçãoonlineoudaretiradadekit(quandohouver)

4.Declaroqueparticipodesteeventoporlivreeespontâneavontade,isentandodequalquerresponsabilidadeosorganizadoresepatrocinadores.

5.Declaroestarem boaformafísicaecom saúdeperfeitaparaexecutaratarefaquemeproponho.

6.Declaroque,todomaterialeequipamentosnecessáriosparaarealizaçãodatarefaaquemeproponhoexcetookitdeparticipação(quandofornecido)e

doqualestoucientesãodeminhainteiraresponsabilidade.

6.1OKit(placaparabike,echip)deverãoserretiradosnolocalentre6he8hentreguesobrigatoriamenteàorganizaçãoapósaprova.

7.AutorizoosOrganizadores,SistemaMinhasInscriçõeseseusparceiroscomerciaisaenviaroucompartilharentresioucom terceirososdadospormim

fornecidosporqualquermeioeletrônicoounão,correspondênciasparaosendereçospormim fornecidos.

08.Desdejáautorizoautilizaçãodeminhaimagem,endereçosdecorrespondênciaeletrônicooufísicoedireitosdearenapelosOrganizadores,Sistema

MinhasInscriçõeseseusparceiroscomerciaispararealização,divulgaçãoeouveiculaçãodecampanhas,informações,transmissãodeTV,clipes,

reapresentações,materiaisjornalísticos,mídiassociais(Twitter,Facebook,Whatsapp,Youtubeentreoutros)promoçõescomerciais,licenciamentosefotos,

enãosomenteestesaqualquertempo,localoumeioemídiasatualmentedisponíveisouquevenham aserimplementadasnomercadorenunciandoao

recebimentodequaisquerrendasquevierem aserauferidascom materiaisdedivulgação.

8.1Asfotosdoeventoserãovendidaspelosparceirosem seussitesenãocabeaorganizaçãofornecerdemaneiragratuitaasimagensparaopúblicoe

atletasinscritos.

8.2Nãoserápermitidaapresençadefotógrafosecinegrafistasnãoautorizadosnoevento.

09.Otrajetoenvolvepassagem dediversosveículosautomotores,portantocabeaociclistasabererespeitarasleisdetrânsitonãocabendoaorganização

nenhumaresponsabilidadeporqualquerincidentequevenhaocorrercom osatletas,pedestresoucondutoresdeveículosautomotoresounão,cabendoaos

mesmostotalresponsabilidade.

9.1Aorganizaçãonãoseresponsabilizapelosautomóveis/bicicletaseoutrosveículosestacionadosnaáreadoeventooupróximoaolocalqueestejam

envolvidosounãonoevento,sendocompletaaresponsabilidadedeseuscondutores.

10.Éobrigatórioousodecapacete,luvas,óculos,roupasdeciclismo.Quem descumpriresseítem serádesclassificado.Cabeaoatletatrazerqualquerítem

ouferramentaparaqualquereventualidade.

11.Aorganizaçãonãoseresponsabilizarápelabike,ouqualquerobjetodoatletaeomesmodeverácuidardeseuspertences.



12.OeventoédeMountainbikeenãoserãoaceitasoutrasmodalidadesdeetiposdebikes

13.Maisalgumasobrigaçõesdoatleta:

A)ConheceroRegulamentodoeventoeoregulamentodaCBC.

B)Aoseinscrevernestaprova,oatletaassumeautomaticamenteoconhecimentodetodosostermosdesteregulamento,ficandodeacordocom todosos

itenssupracitadoseacatatodasasdecisõesdaorganização,comprometendo-seanãorecorreranenhum órgãoouTribunal,noquedizrespeitoaqualquer

puniçãoimputadapelosorganizadoresdoevento.

C)Apresentar-separacompetircom uniformecompletoconformedefinidoporsuaEquipeouAssociaçãoEsportiva.Nocasodeatletasavulsosouniforme

nãodevepertenceranenhumaequiperegistradanaFMC,CBCe/ouUCI,nestecaso,equipesPROTOUR.

13.1Também serádesclassificadodaprovaoatletaque:

✓Cortarocaminho

✓Fechardemaneirapropositalalgum atleta

✓Passaronumeralouchippparaoutroatleta

✓Ofenderopúblico,organizadorouatleta

✓Aqueceroutransitarnolocaldaarena/percursooulargadaduranteaprovaecolocarem riscoosatletas.

✓Estiversem osítensdesegurançaobrigatóriosnoregulamento.

✓Queimarostart

✓Pegarcaronacom outroatleta;forrebocado;pegarvácuodealgum veículo;pegarcaronaem outroveículo;forempurradoporum ciclistaquenãoesteja

inscrito.

✓Transitardebikedentrodaarenaantesdaprovaecolocaraspessoasem risco.

✓Transitardentrodapistaantesoudepoisdesuabateria,comprometerasegurançadoscompetidoreseatrapalharofluxodaprova.

✓Chegarapósohorárioestipuladopelaorganizaçãoparaocheck-in

✓NãoLargarnolocaloficial

✓Largarantesdesuabateria

✓Largarforadesuacategoria

✓Jogarlixoforadaáreadedescarte

✓Entrarnasáreasprivadasdopercusrodaprovasem adevidaautorizaçãodaorganizaçãodoevento

*Oatletadesclassificadoseráimpedidodecorreraprova,perderáseuspontosacumuladosenãoteráreembolsodovalorpagopelainscrição.

14.Alargadaseráfeitacom bolsõesseparandoascategoriasougrupos(podendosofrermudanças)

14.1Oatletaquechegardepoisdohoráriopararetiradadokitoudalargadaseráimpedidodelargar.

15.Oformatoeordem dalargada,assim comotempoentrecadabateriapodem sofreralteraçõesdeacordocom anecessidade.Casohajam mudanças,os

atletaspoderãoserinformadospelositedafecierjoupelosgruposdoeventoetambém nobriefingnodiadaprova.

16.Menordeidade:

Podeparticipar,porém apartirde13anosdeidade.O mesmodeverácompareceracompanhadodoresponsávellegalquedeverálevarotermode

responsabilidadepreenchidoedeveráacompanha-lodurantetodooevento.Omenordeidadeprecisaentrarem contatocom oorganizadorantesdaprova

eapresentarosdocumentosquecomprovem aautorizaçãoporpartedosseusresponsáveisparacorreraprova.O menordeidadepoderácorrerna

categoriaestreantemasculinacom duasvoltasde13a29anos,najuvenilaté16anoscom duasvoltasounaJúniormasculina17e18anoscom 4voltas.

Amenordeidadequepossuaentre13e17anospoderácorrernacategoriaestreantefeminina(de13anosem diante),juvenilejúniorfeminina.



17.Ascategoriasestreantesmasculinaefemininasãodestinadasaosciclistascom poucotempodepedalequeestejam iniciandoem campeonatos.Quem

jáparticipoudealgum campeonatooficialoupromocional(incluindooantigoRachãoTchotchomere,SerraVelha,ValedoTinguíetc)ejátenhasidopódio

em algumadasediçõesdealgum dessescampeonatosnosanosde2020ouanosanteriores,nãopoderáseinscrevernestacategoria,eserádirecionado

paraacategoriaporidade.

17.1Casooatletatenhaparticipadodealgumadessasediçõesoudequalqueroutraprovaenuncatenhasubidoaopódio,poderáseinscrevernaestreante

normalmente.ACATEGORIAESTREANTEÉPARAQUEM ESTÁESTREANDONOPEDALOUPROVASEQUENUNCATENHAPEGADOPÓDIO(com exceçãoda

categoriaestreantedaprimeiraetapadoCircuitoTchotchomere2021).Sendoassim,osatletasdascategoriasestreantequesubiram aopódionaprimeira

etapade2021poderãocorrernovamentenaestreanteda2ºetapadoCircuitoTchotchomere,eassim poderãoprocederatéofim datemporada.

17.2 OatletaestreantepoderácorrernessacategorianasquatroetapasdoCircuitoTchotchomeredatemporada2021eessacategoriacontaráparao

rankinginternodoevento.

17.3oatletaquecorreratemporada2021naestreanteeconseguirsubiraopódioem algumadasetapas,nopróximoanoserádirecionandoparaoutra

categoriapoisnãoserámaisconsideradoestreante.

17.4Casotenham algum questionamentosobreosatletasinscritosnaestreante,peçoqueentrem em contatocom oorganizadorantesdaprovapara

tratarmosdesteassunto.Peçoacompreensãodetodos.Estamostrabalhandoparaquetenhamosumaprovajustaelimpa.

18.Cabeaorganizaçãodoeventodecidirsobrenovadata,em casodeadiamentodoeventopormotivodeforçamaior,oualterar/acrescentarinformações

noregulamento,cabendoaoatletaacompanharasmudançascasonecessário.Casohajacancelamentoeadiamentodoeventoovalorpagopeloatletanão

serádevolvidoesim transferidoparaanovadataeoatletanãoprecisarápagarnenhumadiferençacasohajavariaçãonovalordainscrição.As

informaçõesdoeventoestarãodisponíveisnositedaFecierj.

19.Nodiadaprovaoatletadeveráchegarnohoráriodestinadoasuacategoriapararetiradadokitatleta,seráobrigatórioaapresentaçãodedocumentode

identificaçãooriginalcom fotoparachecarmososdadosdosatletas.Anãoretiradadokitnohoráriodeterminadocausaráoimpedimentodoatletaem

correraprovaeconsequentementesuadesclassificação.

20.PorcontadapandemiadoCovid-19,seguindoasrecomendaçõesdaorganizaçãomundialdesaúdeepensandonobem estardetodos.Seráobrigatório

ousodemáscaraeálcoolgelnolocaldaprova,podendooatletaquenãocumpriressaregraserdesclassificadodaprova.Teremosálcoolàdisposiçãode

todosebanheiroselocaisparalavarasmãos.

21.Nossaprovacontaráapenascom pessoasdevidamenteidentificadas.Iremosacompanharabandeiradaregiãoeavaliarsobreapresençadopúblico.

Essaatitudevisaneutralizarqualquerchancedeaglomeraçãoedisseminaçãodovírus.Estamospensandonobem estardetodos,seguindoosprotocolos

desaúderealizadosnasprovasoficiais,einteressadosem preservaraintegridadefísicadetodos.

21.1Oatletamenordeidadepoderátercomoacompanhanteseuresponsávellegal.

22.Paraestornoedevoluçãodequalquervalor,quandohouveroucancelamentodeinscrição,oatletadeverápedirocancelamentocom 30diasde

antecedênciaconsiderandoadatadoevento.Passadoesseprazoaorganizaçãonãodevolverámaisnenhum valor.

22.1Oprazoparaalteraçãodedadosterminajuntocom oencerramentodainscrição.

22.2Casooatletadesistadeparticipardaetapa,aorganizaçãonãoirátransferirovalordainscriçãoparaasetapasseguintes.

23.Aorganizaçãonãoiráenviarmedalhaenem entregarkitdeinscriçãoantesouapósoeventoparaatletasqueporqualquermotivofaltem àprova.

23.1Aorganizaçãonãoentregarámedalhaparaatletasquenãotenham participadoouquenãotenham concluídoaprova.

23.2O atletainscritocom direitoamedalhareceberáumapulseiraquedarádireitoamedalha.Casopercaapulseira,perderáodireitoamedalha.O

pai/responsáveldomenordeidadereceberáumapulseiradeidentificaçãoquelhedarádireitoaentrarepermanecernaarenadaprova.

24.Seráobrigatórioapresentarapulseira,entregaraplacaechippararetiraramedalha.

25.Ficaacritériodoorganizadorinscreverounãooatletasem medalhanocasodeterem encerradasasinscriçõescom medalha.

25.1Ficaacritériodoorganizadoralterarosvaloresdasinscriçõesem qualquermomento,inclusiveapósoencerramentodamesmacasoeledecidaabrir

maisvagas.

26.OAtletaqueseinscreverporidade,deveráescolheraopçãodeacordocom suafaixaetáriaconsiderandoasuaidadeem 31/12/2021.Casoseja



comprovadaainverdadedestainformação,oatletaem questãoperderáachancedesubiraopódio,casochegueentreoscincoprimeiros.

26.1Édetotalresponsabilidadedoatletanoatodainscrição,fornecerosdadoscorretosnafichadeinscrição,incluindosuaidadeecategoriacorreta,

cabendoaoatletanocasodainverdadedestainformaçãosuadesclassificaçãonocampeonatoporcontadaorganização.

26.2Seráexigidaaapresentaçãodedocumentooriginalcom fotoparacomprovaçãodeautenticidadedoatletaassim comocomprovaçãodeidadee

categoria.

27.Teremosum pontodeapoiocom hidrataçãonomeiodopercursoeacadavoltaoatletateráessepontodehidratação.Teremostambém maisum ponto

deapoionachegada.Destaforma,oatletaqueder4voltas,terá5pontosdehidratação:4nopercursoemais1nachegada.

27.1OpontodehidrataçãodachegadaseráÚNICAeEXCLUSIVAMENTEparaosatletasquetiverem fechadosuavoltaeencerradoaprova.Portantoeste

nãoserápontodeapoioparaosatletasqueaindaestiverem completandoasvoltas.

27.2Nopontodehidratação(chegada)nãoserápermitidoaentradadeatletas,com exceçãodosquetenham acabadodechegar,eosmesmosnão

poderãopermanecernolocal.Assim queoatletachegarnesseponto,iráreceberum kitcom águaefruta.Iráentregarsuaplacaechipeem seguidadeverá

sairdestelocal.Estelocalédestinadoparaasaídadosatletasedevoluçãodokit.

27.3Osatletasquetiverem necessidadedemaisum pontodeapoioduranteaprova,deverãoofereceressesuportecom seusprópriosmeiosforadaarena

enãopoderãodeslocaraáguadoeventoparaessespontos.

27.4Aorganizaçãonãoiráfornecerhidrataçãonem alimentaçãogratuitaparapessoasquenãosejam atletasouorganização.Teremosaáreagourmetque

estarávendendocomidaebebidaaosatletasepúblicoem geral.

27.5Édaresponsabilidadedoatletalevaráguaem suagarrafaparasehidratar,sendoahidrataçãoparainiciaraprova,desuaresponsabilidade.

28.CasooAtletatenhaalgum problemamecânico,omesmopoderáutilizarumabikereservaoualgum acessórioreservadesdequecorracom omesmo

chippenumerais.Oatletapoderáprosseguirpelopercursoapé,desdequesuabicicletaestejapresente(carregada,arrastadaouempurrada)pelopróprio

atleta.Um atletaseparadodesuabicicletaestaráproibidodeprosseguirpelopercursodaprova.

28.1Todoequipamentoqueoatletautilizarnaprovapoderáserchecadopelaorganizaçãomomentosantesdalargada,eterseuusovetadocasoseja

consideradoimpróprioouderiscoparaaparticipaçãonoevento.

28.2Nãoserápermitidooacompanhamentodopelotãoporterceirosnãocredenciadosouautorizadospelaorganizaçãocomomotos,carros,bicicletasou

outrosveículos.Onãocumprimentolevaráadesclassificaçãodoatleta.

28.3Nãoteremossuportemecânico,sendoesseserviçodetotalresponsabilidadedoatletaedesuaequipe.

28.4Oatletadeveseencarregardelevarseukitdereparoeferramentas,assim comocâmaradear,bombadeencherpneuetc.Aorganizaçãonãoirá

fornecernenhum dessesacessóriossendodetotalresponsabilidadedoatleta.

29.Temosum rankinginternoquefoiiniciadonaprimeiraetapaondeoatletairádisputarasquatroetapasanuaiseirápontuandoacadaetapa.Naúltima

etapateremosalém dapremiaçãonormal,apremiaçãodocampeãogeraldoCircuitoTchotchomeredeMTB2021em cadacategoriacom troféusebrindes.

29.1Ascategoriasestreantemasculinaefemininatambém farãopartedesteranking.

29.2Teremosparaas4etapasdorankingum descarte,ondeoatletaterácomputadoapenasas3melhorespontuações.

29.3Teremostroféuepremiaçãodiferenciadaparaoprimeiro(campeão)dorankingdecadacategoria.

29.4OsCampeões(apenasprimeirolugar)doranking2021detodasascategoriasterãosuasinscriçõesgratuitasparaa1°etapa2022queaconteceráno

dia30/01/22

29.4ApremiaçãodorankingTchotchomereserárealizadajuntocom apremiaçãoda1°etapa2022queserárealizadaem NovaIguaçunodia30/01/22

30.Atletascom 60anosoumaispagam ainscriçãocom 50%dedesconto.(essebenefícioencerrajuntocom ofechamentodasinscrições).Paraconseguir

estebenefíciooatletaprecisaentrarem contatocom oorganizadoreenviarosdocumentosquecomprovem aidade.

30.1AScategoriasPCD,júniormasculinaejuvenilmasculinanãopagam (essebenefícioencerrajuntocom ofechamentodasinscrições).Paraconseguir

estebenefíciooatletaprecisaentrarem contatocom oorganizadorparaenviarosdocumentoselaudocontendoocódigoCID quecomprovem a

deficiência.

31.A3°etapadoCircuitoTchotchomeredeMTBvalerápontoparaorankingestadualdafederaçãodeciclismodoestadodoRiodeJaneiro(FECIERJ).O

atletanãofederadopodeseinscrevereparticiparnormalmente.

32.Categoriaem dupla:Teremosaduplamista(sexomasculinoesexofeminino);duplamasculinaeduplafeminina.Ascategoriasem duplanãosomarão

pontosparaorankingTchotchomere2021assim comoparaorankingestadual.



32.1Asduplasprecisam cruzaralinhadechegadajuntastendocomotolerânciaomáximode10segundosdediferençaparaoparceirodadupla.Adupla

quechegarcom maisde10segundosdediferençaum dooutroserádesclassificada.Sendoassim,sugerimosqueasduplascruzem alinhadechegada

juntosparanãocorrerem riscodeserem desclassificados.

32.2Otempodasduplasseráregistradoassim queosegundoatletadaduplacruzaralinhadechegada.

LIEACEITOOREGULAMENTOEOTERMODERESPONSABILIDADEDOEVENTO.

TermoDeResponsabilidadeParaAtletas

4°EtapadoCircuitoTchotchomeredeMTB2021

Participante____________________________________________________________

CPF__________________________________________________________________

Porocasiãodeminhaparticipaçãona4°EtapadoCircuitoTchotchomeredeMTB2021

,declaroqueestouaptoaparticipardoeventomencionadoacima,ondesouinteiramenteresponsávelpelaminhaintegridadefísicanoquedizrespeitoà

minhaaptidãofísicaparaapráticadeesportes,isentandoosorganizadores,entidadespatrocinadorasedemaismembrosdoeventodetodaequalquer

responsabilidadeporacidentesquevenham ocorrercom minhapessoaeaquelesquevenham aocorrercausadospordoençascrônicasdentrodaatividade

doevento.

Declaroaindacompreenderqueamodalidade esportivaem disputanesteeventoéum esportedealtoriscodeacidente.Dessaforma,estoucientedas

regrasdacompetição,concernentesaoesporte.Porfim,declaroestarcientedequesehouveralgum impedimentomédicooufísicoparaaparticipaçãoda

competição,devereilevartalfatoaoconhecimentodosorganizadores,seabstendodaparticipaçãonoeventoesportivoem questão.

Outrossim,outorgotodososdireitosdeminhaimagem paradivulgaçãonosmeiosdecomunicação(mídias)concernentesaoeventosem nenhuma

compensaçãofinanceira,sendodesnecessário,paratantoqualqueroutrapermissãoverbalouescrita.

Euconfirmoqueestouacimadaidadedeconsentimento(18anos) oudevidamenteautorizadopormeuresponsávellegal,equeeu(nós)li(lemos)e

entendi(entendemos)esteTERMODERESPONSABILIDADEantesdeassiná-lo.

NovaIguaçu,RJ________de________________________2021

_______________________________________

Assinaturadoparticipante

TERMODERESPONSABILIDADE

EU,___________________________________________,CPF

_________________________________,RG___________

Declaroserresponsávelpeloatletamenorde18anosacimacitadoeautorizoasuaparticipaçãona3°EtapadoCircuitoTchotchomeredeMTB2021

__________________________________________________

ASSINATURADORESPONSÁVEL

e autorizo que o atleta acima seja acompanhado no evento pela pessoa maior de idade: nome do

acompanhante:_____________________________________________________________(pessoamaiorde18anos)datadenascimento:_____________

CPF____________________

RG_____________________

Assinaturadoacompanhante____________________________________________________________




