6° etapa do Circuito Tchotchomere de MTB 2022 (Ranking Estadual)
Etapa do Avatar(Itaguaí-RJ)

Leia com atenção o regulamento e o termo de responsabilidade no ato da inscrição
Atenção:
Tivemos que ajustar nosso regulamento para nos adequarmos ao novo modelo aderido pela FECIERJ
para 2022.
Seguiremos as regras da ata votada pelos clubes e definida pela FECIERJ.
Para correr nas categorias oficiais em 2022, os atletas deverão estar federados.
Quem não quiser se federar poderá correr no Circuito Tchotchomere nas categorias não oficiais como:
estreante, open, dupla, mamute de acordo com seu perfil obedecendo o seguinte critério:
Para correr na categoria estreante o atleta não pode ter ficado entre os 5 primeiros do ranking
Tchotchomere 2021 em sua categoria.
Quem quiser correr em uma categoria oficial é muito fácil:
* Seja um atleta federado pela FECIERJ
* Você estará se federando pela CBC e UCI simultaneamente.
* Se filie pelo site: ww.fecierj.org.br
* Taxa simbólica de R$55,00 POR ANO
* Pontue para o ranking estadual
* Sendo federado você pode participar de campeonato estadual, brasileiro, copa internacional (provas
de ranking estadual, CBC e UCI)
* Vamos apoiar nossa federação e crescer ainda mais em 2022, e com isso contribuir para a evolução
do ciclismo no Rio de Janeiro.

DESCRIÇÃO DO EVENTO:
6° etapa do Circuito Tchotchomere de MTB 2022 (Ranking Estadual)
Etapa do Avatar(Itaguaí-RJ)
Se trata de um grande evento que será realizado pela Equipe Tchotchomere Pedal Cabuçú-RJ no
Rancho Lavida Itaguaí-RJ no dia 16/10/2022. O evento reunirá atletas de Mountain Bike de várias
regiões do Rio de Janeiro e de outros estados. O trajeto possui 11kms quilômetros com 100m de
altimetria (cada volta) e serão entre 2 e 5 voltas dependendo da categoria.
Segue o link para acessar o trajeto:

Essa etapa valerá para o ranking estadual da FECIERJ com classe 3
Pontuação praticada pela FECIERJ na classe 3:
Classe 03
1º - 05 pontos
2º - 04 pontos
3º - 03 pontos
4º - 02 pontos
5º - 01 pontos
6º ao 10º - 01 ponto

Podem participar atletas de ambos os sexos a partir de 13 anos de idade (é obrigatório possuir 13
anos completos na data da prova).
Só poderão correr em categorias oficiais atletas federados. Esta é uma regra e exigência da FECIERJ
para 2022.
Atletas não federados poderão correr nas categorias Estreantes, Peso pesado, Open e Dupla
O atleta federado pode correr em qualquer categoria, salvo no caso da estreante: Caso tenha ficado
entre os 5 primeiros do ranking 2021 não pode correr mais na estreante, sendo obrigado a migrar
para outra categoria

Vagas limitadas a 300 atletas
Premiação:
• Troféu até o 5° lugar para todas as categorias sendo o pódio até o 7° lugar
• Medalha Finish para todos que completarem a prova.
• Sorteios
• Sacola Tchotchomere com prêmios para todos que subirem no pódio
•Kit contendo chip, placa para a bike, placa de identificação(costas) e pulseira

• Será obrigatória a apresentação de documento original com foto para retirar o kit atleta. Para as
categorias oficias(federadas) será obrigatório apresentar a carteira fecierj(impressa ou pelo celular).
Kit atleta: placa para a bike, placa de categoria(costas),chip para marcação do tempo e pulseira de
identificação. O chip e placa deverão ser devolvidos ao término da prova para que o atleta possa
retirar sua medalha. Caso o atleta perca o chip será cobrado o valor, sendo do atleta a
responsabilidade em devolvê-lo a organização ao término da prova. Só receberão medalhas os atletas

que participarem da prova e apresentarem a pulseira. A organização não irá fornecer medalha para os
atletas que faltarem à prova ou estiverem sem pulseira.

Inscrições:
As inscrições serão feitas pelo site do www.sympla.com.br

Período de Inscrições:
À partir das 00:00h do dia 03/09/22 até às 23:59h do dia 07/10/22, podendo encerrar antes caso
sejam preenchidas as 300 vagas. Não teremos inscrições após essa data.
Só serão aceitos atletas a partir de 13 anos de idade acompanhados dos pais ou responsáveis que
deverão estar presentes no evento e assinar o termo de responsabilidade. Não serão aceitos atletas
no evento sem inscrição, que não tenham pagado a inscrição ou que não tenham seu pagamento
reconhecido, assim como atletas que não cumprirem o regulamento e não tenham sua inscrição
confirmada pelo organizador. Faremos a identificação do atleta no dia do evento e será obrigatória a
apresentação do documento original com foto (e carteirinha fecierj para as categorias oficiais) para a
retirada do kit e da medalha de participação (para os que completarem).

Lote:
✓ Primeiro lote: R$110,00 + taxa do site e vai das 00:00h do dia 03/09/22 até às 23:59h do dia
16/09/22

✓ Segundo lote: R$120,00 + taxa do site e vai das 00:00h do dia 17/09/22 às 23:59h do dia 07/10/22

Quilometragem e altimetria
2 voltas: 22kms 200
3 voltas: 33kms 300m
4 voltas: 44kms 400m
5 voltas 55kms 500m
✓Trajeto:

Categorias Masculinas que valerão para o Ranking Estadual:

✓ Elite Masculina, 19 anos acima ou critério técnico (5 voltas, 55kms e 500m de altimetria)
✓ Juvenil Masculina, até 16 anos (3 voltas, 33kms e 300m de altimetria)
✓ Júnior Masculina, 17 e 18 anos (5 voltas, 55kms e 500m de altimetria)
✓ Sub 23 Masculina, de 19 a 22 anos (5 voltas, 55kms e 500m de altimetria)
✓ Sub 30 Masculina, de 23 a 29 anos (5 voltas, 55kms e 500m de altimetria)
✓ Master A1 Masculina, de 30 a 34 anos (5 voltas, 55kms e 500m de altimetria)
✓ Master A2 Masculina, de 35 a 39 anos (5 voltas, 55kms e 500m de altimetria)
✓ Master B1 Masculina, de 40 a 44 anos (5 voltas, 55kms e 500m de altimetria)
✓ Master B2 Masculina, de 45 a 49 anos (5 voltas, 55kms e 500m de altimetria)
✓ Master C1 Masculina, de 50 a 54 anos (5 voltas, 55kms e 500m de altimetria)
✓ Master C2 Masculina, de 55 a 59 anos (4 voltas, 44kms e 400m de altimetria)
✓ Master D1 Masculina, de 60 a 64 anos (3 voltas, 33kms e 300m de altimetria)
✓ Master D2 Masculina, de 65 em diante (3 voltas, 33kms e 300m de altimetria)
✓ PCD Masculina (3 voltas, 33kms e 300m de altimetria)

Categorias Masculinas que não valerão para o Ranking Estadual:
✓ Open Masculina-idade livre (4 voltas, 44kms e 400m de altimetria)
✓ Estreante Masculina A de 13 a 29 anos (3 voltas, 33kms e 300m de altimetria)
✓ Estreante Masculina B de 30 a 39 anos (3 voltas, 33kms e 300m de altimetria)
✓ Estreante Masculina C de 40 a 49 anos (3 voltas, 33kms e 300m de altimetria)
✓ Estreante Masculina D de 50 anos em diante (3 voltas, 33kms e 300m de altimetria)

Categorias Femininas que valerão para o Ranking Estadual:
✓ Elite Feminina, 19 anos acima ou critério técnico (4 voltas, 44kms e 400m de altimetria)
✓ Juvenil Feminina até 16 anos (3 voltas, 33kms e 300m de altimetria)
✓ Júnior Feminina, 17 e 18 anos (4 voltas, 44kms e 400m de altimetria)
✓ Master A Feminina de 30 a 39 anos (4 voltas, 44kms e 400m de altimetria)
✓ Master B Feminina de 40 a 49 anos (4 voltas, 44kms e 400m de altimetria)

✓ Master C Feminina de 50 anos acima (4 voltas, 44kms e 400m de altimetria)

Categorias Femininas que não valerão para o Ranking Estadual:
✓ Estreante feminina 13 anos acima (2 voltas, 22kms e 200m de altimetria)
✓ Open feminina-idade livre (3voltas, 33kms e 300m de altimetria)

Categorias em dupla:
✓ Dupla Mista (3 voltas, 33kms e 300m de altimetria)
✓ Dupla Masculina (3 voltas, 33kms e 300m de altimetria)

✓ Categoria Peso Pesado, atletas acima de 90kg (3 voltas, 33kms e 300m de altimetria)

Estrutura:
• Ambulâncias
• Enfermaria na arena da prova
• Seguro atleta
• Pontos de Hidratação
• Sistema de apuração por chip. Cronometragem e marcação com classificação do tempo de cada
atleta
• Carro e moto de apoio
• Policiamento
• Segurança privada
• Sinalização
• Fiscais
• Mesa com frutas para os atletas inscritos.
• Massoterapeuta para os atletas e público em geral
• Fotógrafos profissionais
• Banheiros
• Diversos moto batedores (motocross) levando os atletas e dando suporte durante o percurso.

• Área Gourmet com Food Truck com chopp artesanal / comidas / doces / bebidas diversas
• Local para estacionar carro próximo a arena da prova
Lava bike

Trajeto
A prova será em uma área rural, que conta com um trajeto que envolve estrada de terra batida,
algumas subidas com um visual alucinante.
O percurso não é exclusivo para os atletas embora seja em área rural, possui um pequeno trecho de
asfalto com fluxo leve de carros, motos, cavalos e outros veículos. Portanto, o atleta deve tomar
muito cuidado e respeitar as leis de trânsito do CTB e JAMAIS andar na contramão da via. Esse pedal
pode ser realizado por atletas iniciantes e com média experiência em trilhas, subidas e descidas. O
trajeto se enquadra no perfil XCM, pois a quilometragem máxima corresponde a 55kms. Trata-se de
um evento de MTB e não serão aceitos atletas com bikes de estrada (Speed), e-bikes, bikes
motorizadas ou bikes de passeio. É obrigatória a utilização de bike com amortecedor dianteiro e pneu
com cravos para preservar a segurança do atleta. É obrigatório roupa de ciclismo(Muito importante
que tenha proteção uv) e os itens de segurança como tênis ou sapatilha e capacete. É recomendado a
utilização de luva óculos de proteção. É necessário concordar com o regulamento e termo de
responsabilidade que será disponibilizado no ato da inscrição para o evento.

✓ Programação:
6ª Etapa do Circuito Tchotchomere de MTB 2022 (Ranking Estadual)
Etapa do Avatar (Itaguaí, RJ)
✓ Chegada obrigatória no local para retirada do kit entre 6h e 8h.
✓ Largada: 8:30h
✓ Cerimônia de premiação: 13h
✓ Encerramento do evento: 15h

Cerimônia de Premiação:
Os atletas deverão, obrigatoriamente, se apresentar para as cerimônias de premiação em uniforme
completo. Não será permitido subir com roupa comum.
O participante que estiver descalço, de chinelo e/ou sem camisa, não será premiado e perderá o
direito ao prêmio, mas não os pontos adquiridos. O uso de tênis, na presente ocasião, será tolerado. O
atleta não poderá ser representado por outra pessoa no pódio. Caso o atleta vá embora antes da
premiação, seu troféu poderá ser retirado por um membro da sua equipe ao término da premiação. A
organização não enviará troféu após a prova.

Os resultados serão fixados na arena da prova, anunciados pelo locutor e cabe ao atleta conferir. O
atleta terá 10 minutos para contestar. Caso tenha passado esse tempo não será mais permitido
contestar.
Os resultados das provas serão publicados no site da Federação de ciclismo (www.fecierj.org.br) e nas
redes sociais.

Resultados e RECURSOS:
Somente serão aceitos recursos escritos e entregues à organização até 10 min (quinze minutos) após a
chegada do ciclista que se sentir prejudicado, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 100,00
(cem reais), os recursos deverão ser individuais e por escrito em duas vias. Os mesmos serão julgados
pela organização do evento. A referida taxa para interposição do recurso será devolvida caso este seja
deferido pelo Colégio de Comissários.

Local do evento:
(largada/chegada)
✓Local: Rancho Lavida

✓Endereço: Estrada do gavião 28 - Ibituporanga, Itaguaí - RJ, 23850-000

✓Localização:
Rancho lavida
https://maps.app.goo.gl/7xtYAgwXSdB1rnLSA

Maiores informações:
Nininho Perez (organizador) 21-96576-2083

*Idosos à partir de 60 anos federados e que queiram correr nas categorias oficias Master C Feminino e
Master D1 e D2 Masculinas pagam com 50% de desconto APENAS NO PRIMEIRO LOTE. Após o 2° lote
pagam o valor normal. (Para conseguir o benefício é necessário entrar em contato com o organizador,
enviar os documentos solicitados dentro do prazo para conseguir o benefício)

Categorias que têm direito a gratuidade:
✓ PCD
✓ Juvenil masculina (até 16 anos)
✓ Juvenil Feminina (até 16 anos)
✓ Júnior masculina (17 e 18 anos)
✓ Júnior Feminina (17 e 18 anos)
*A INSCRIÇÃO GRATUITA SERÁ REALIZADA SOMENTE NO PRIMEIRO LOTE. À PARTIR DO SEGUNDO
LOTE TODAS AS CATEGORIAS PAGARÃO O VALOR INTEGRAL
*Precisam entrar em contato pelo whatsapp (21-96576-2083) antes de se inscreverem para enviar o
termo de responsabilidade e documentação. No caso da PCD também é necessário laudo médico
constando o código CID. Caso esses atletas não enviem a documentação até o dia 07/10/2022
perderão a inscrição.

Passando o prazo final de inscrição gratuita (16/09/2022), caso haja vaga e o organizador ainda queira
realizar inscrições, todos pagarão, incluindo as categorias PCD, Juvenil e Júnior.

*Leiam o regulamento completo no ato da inscrição:
Estou ciente que o sistema de inscrições pelo qual efetuarei e concretizarei minha solicitação de
participação neste evento é simplesmente o canal de comunicação pelo qual pude formalmente
efetivar meu pedido no referido evento e que:
1. Não imputo ao site e organização, por qualquer motivo e em tempo algum, nenhuma
responsabilidade em razão de, e não restritas as abaixo relacionadas.
A. Da realização ou não do referido evento.
B. Da minha participação ou não no referido evento.
C. Concordo e estou de acordo com a taxa de serviço (quando existir no evento).
2. Conheço e estou de acordo com todos os itens do regulamento incluindo-se aqueles restritivos a
minha participação, tais como (porém não restritos a estes), idade, condição física, regras de retirada
de kit (quando houver), retirada por terceiros (quando houver) e as demais apresentadas no
regulamento do evento disponibilizado no site deste evento ou do Organizador e acato todas as
decisões da organização, comprometendo-me a não recorrer a nenhum órgão ou tribunal, no que diz
respeito a qualquer punição a mim imputada pela Organização.
3. Declaro que são verdadeiras as informações por mim fornecidas no ato da inscrição online ou da
retirada de kit (quando houver)
4. Declaro que participo deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer
responsabilidade os organizadores e patrocinadores.

5. Declaro estar em boa forma física e com saúde perfeita para executar a tarefa que me proponho.
6. Declaro que, todo material e equipamentos necessários para a realização da tarefa a que me
proponho exceto o kit de participação (quando fornecido) e do qual estou ciente são de minha inteira
responsabilidade.
6.1 O Kit (placa para bike, placa de categoria e chip) deverão ser retirados no local entre 6h e 8h
entregues obrigatoriamente à organização após a prova. Ao final da prova o atleta irá destacar uma
etiqueta da placa das costas e entregar a organização para participar do sorteio. O atleta deverá
guardar a placa contendo sua categoria e o número do sorteio para conferência.
7. Autorizo os Organizadores, Sistema Minhas Inscrições e seus parceiros comerciais a enviar ou
compartilhar entre si ou com terceiros os dados por mim fornecidos por qualquer meio eletrônico ou
não, correspondências para os endereços por mim fornecidos.
8. Desde já autorizo a utilização de minha imagem, endereços de correspondência eletrônico ou físico
e direitos de arena pelos Organizadores, Sistema Minhas Inscrições e seus parceiros comerciais para
realização, divulgação e ou veiculação de campanhas, informações, transmissão de TV, clipes,
reapresentações, materiais jornalísticos, mídias sociais (Twitter, Facebook, Whatsapp, Youtube entre
outros) promoções comerciais, licenciamentos e fotos, e não somente estes a qualquer tempo, local
ou meio e mídias atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado
renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de
divulgação.
8.1 As fotos do evento serão vendidas pelos parceiros em seus sites e não cabe a organização fornecer
de maneira gratuita as imagens para o público e atletas inscritos.
8.2 NÃO SERÁ PERMITIDO a presença de fotógrafos e cinegrafistas não autorizados no evento, sendo
permitido registrar imagens apenas de celular.
9. O trajeto envolve passagem de diversos veículos automotores, portanto cabe ao ciclista saber e
respeitar as leis de trânsito não cabendo a organização nenhuma responsabilidade por qualquer
incidente que venha ocorrer com os atletas, pedestres ou condutores de veículos automotores ou
não, cabendo aos mesmos total responsabilidade.

9.1 A organização não se responsabiliza pelos automóveis/ bicicletas e outros veículos estacionados
na área do evento ou próximo ao local que estejam envolvidos ou não no evento, sendo completa a
responsabilidade de seus condutores.
10. É obrigatório o uso de capacete e roupa de ciclismo. Recomenda-se a utilização de luvas e óculos.
Quem descumprir esse item será desclassificado. Cabe ao atleta trazer qualquer item ou ferramenta
para qualquer eventualidade.
11. A organização não se responsabilizará pela bike, ou qualquer objeto do atleta e o mesmo deverá
cuidar de seus pertences
11.1 A organização não ficará encarregada de encontrar quaisquer objetos perdidos pelos atletas ou
público em geral, sendo essa tarefa de responsabilidade dos mesmos
12. O evento é de Mountain Bike e não serão aceitas outras modalidades e tipos de bikes
12.1 Não será permitido trocar de bike durante a prova

13.Mais algumas obrigações do atleta:
A) Conhecer e ler o Regulamento do evento e o regulamento da CBC.
B) Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos
deste regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da
organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a
qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
C) Apresentar-se para competir com uniforme completo conforme definido por sua Equipe ou
Associação Esportiva. No caso de atletas avulsos o uniforme não deve pertencer a nenhuma equipe
registrada na FECIERJ, CBC e/ou UCI.
14 Será desclassificado da prova o atleta que:
✓ Cortar o caminho
✓ Fechar de maneira proposital algum atleta
✓ Passar o numeral ou chipp para outro atleta
✓ Ofender o público, organizador ou atleta
✓ Aquecer ou transitar no local da arena/percurso ou largada durante a prova e colocar em risco os
atletas.
✓ Estiver sem os itens de segurança obrigatórios no regulamento.
✓ Pegar carona com outro atleta; pegar vácuo de algum veículo; pegar carona em outro veículo; for
empurrado por outro ciclista ou pessoa.
✓ Transitar de bike dentro da arena antes da prova e colocar as pessoas em risco.
✓ Transitar dentro da pista antes ou depois de sua bateria, comprometer a segurança dos
competidores e atrapalhar o fluxo da prova.
✓ Chegar após o horário estipulado pela organização para o check-in
✓ Não largar no local oficial
✓ Jogar lixo fora da área de descarte
✓ Entrar nas áreas privadas do percurso da prova sem a devida autorização da organização do evento
✓ Pegar carona com o moto batedor ou carro de apoio
*O atleta desclassificado será impedido de correr a prova, perderá seus pontos acumulados e não terá
reembolso do valor pago pela inscrição.
14.1 No dia da prova o atleta deverá chegar no horário destinado a sua categoria para retirada do kit
atleta, será obrigatório a apresentação de documento de identificação original com foto para
checarmos os dados dos atletas. No caso das categorias oficiais(federados) será exigida também a
apresentação da carteirinha fecierj(impressa ou via celular). A não retirada do kit no horário

determinado causará o impedimento do atleta em correr a prova e consequentemente sua
desclassificação.
15. A largada será feita com bolsões separando as categorias oficiais ou grupos com intervalo de um
minuto. As categorias não oficiais largarão juntas (podendo sofrer mudanças)
15.1 O atleta que chegar depois do horário para retirada do kit ou da largada será impedido de largar.
15.2 O formato e ordem da largada, assim como tempo entre cada bateria podem sofrer alterações de
acordo com a necessidade. Caso haja mudanças, os atletas poderão ser informados pelo site da
FECIERJ ou pelos grupos do evento e também no briefing no dia da prova.
16. Menor de idade:
Pode participar, porém a partir de 13 anos de idade. O mesmo deverá comparecer acompanhado do
responsável legal que deverá levar o termo de responsabilidade preenchido e deverá acompanha-lo
durante todo o evento. O menor de idade precisa entrar em contato com o organizador antes da
prova e apresentar os documentos que comprovem a autorização por parte dos seus responsáveis
para correr a prova.
17. O menor de idade poderá correr na categoria Estreante Masculina com de 13 a 29 anos, na Juvenil
até 16 anos, Dupla ou na Júnior Masculina 17 e 18 anos.
17.1 A menor de idade que possua entre 13 e 17 anos poderá correr na categoria Estreante Feminina
(de 13 anos em diante), Juvenil, Dupla e Júnior Feminina.
18. Cabe a organização do evento decidir sobre nova data, em caso de adiamento do evento por
motivo de força maior, podendo ainda alterar/acrescentar ou cortar parte dompercurso, alterar
informações no regulamento, cabendo ao atleta acompanhar as mudanças caso necessário. Caso haja
cancelamento e adiamento do evento o valor pago pelo atleta não será devolvido e sim transferido
para a nova data e o atleta não precisará pagar nenhuma diferença caso haja variação no valor da
inscrição. As informações do evento estarão disponíveis no site da FECIERJ.
19. Sobre as voltas:
Assim que o líder da prova chegar será considerado o fim da prova. Sendo assim, o atleta que for
retardatário será obrigado a parar. Sua pontuação será proporcional a sua posição.
20. Nossa prova contará apenas com pessoas devidamente identificadas. Iremos acompanhar a
bandeira da região e avaliar sobre a presença do público. Essa atitude visa neutralizar qualquer
chance de aglomeração e disseminação da covid-19. Estamos pensando no bem estar de todos,
seguindo os protocolos de saúde realizados nas provas oficiais, e interessados em preservar a
integridade física de todos.
21. O atleta menor de idade precisa ter como acompanhante seu responsável legal ou um maior de
idade devidamente autorizado pelo seu responsável no termo de responsabilidade. A menos que seja
convidado pela organização, o acompanhante não poderá entrar nas áreas restritas e privadas do
percurso destinadas aos atletas.
22. Para estorno e devolução de qualquer valor, quando houver ou cancelamento de inscrição, o
atleta deverá pedir o cancelamento com 30 dias de antecedência considerando a data do evento.
Passado esse prazo a organização não devolverá mais nenhum valor. As inscrições são intransferíveis.
O cancelamento dentro do prazo(30 dias de antecedência considerando a data do evento)é feito com

o organizador e a devolução do valor é feita diretamente com o site da sympla obedecendo sua
política e não cabendo a organização nehum tipo de antecipação de extorno.
22.1 O prazo para alteração de dados como categoria ou troca de titularidade termina junto com o
encerramento da inscrição.
22.2 Caso o atleta desista de participar da etapa, a organização não irá devolver nem transferir o valor
da inscrição para as etapas seguintes.
22.3 Após o fechamento das inscrições não será permitido transferir a inscrição para outro
participante, mudar de categoria, equipe ou alterar qualquer informação na inscrição
23. A organização não irá enviar medalha e nem entregar kit de inscrição antes ou após o evento para
atletas que por qualquer motivo faltem à prova.
23.1 A organização não entregará medalha para atletas que não tenham participado ou que não
tenham concluído a prova.
23.2 O atleta inscrito com direito a medalha receberá uma pulseira que dará direito a medalha. Caso
perca a pulseira, perderá o direito a medalha.
24. Será obrigatório apresentar a pulseira, entregar a placa e chip para retirar a medalha.
25. Fica a critério do organizador inscrever ou não o atleta sem medalha no caso de terem encerradas
as inscrições com medalha.
25.1 Fica a critério do organizador alterar os valores das inscrições em qualquer momento, inclusive
após o encerramento da mesma caso ele decida abrir mais vagas.
26. O Atleta que se inscrever por idade, deverá escolher a opção de acordo com sua faixa etária
considerando a sua idade em 31/12/2022. Caso seja comprovada a inverdade desta informação, o
atleta em questão perderá a chance de subir ao pódio, caso chegue entre os cinco primeiros.
26.1 É de total responsabilidade do atleta no ato da inscrição, fornecer os dados corretos na ficha de
inscrição, incluindo sua idade, nome completo conforme consta em sua identidade, categoria correta,
cabendo ao atleta no caso da inverdade destas informações, sua desclassificação no campeonato por
conta da organização.
26.2 Será exigida a apresentação de documento original com foto para comprovação de autenticidade
do atleta assim como comprovação de idade e categoria.
27. Teremos um ponto de apoio com hidratação no meio do percurso e a cada volta o atleta terá esse
ponto de hidratação. Teremos também mais um ponto de apoio na chegada com diversas bebidas e
frutas Desta forma, o atleta que der 5 voltas, terá 6 pontos de hidratação: 5 no percurso e mais 1 na
chegada.
27.1 O ponto de hidratação da chegada será ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE para os atletas que tiverem
fechado sua volta e encerrado a prova. Portanto este não será ponto de apoio para os atletas que
ainda estiverem completando as voltas. Neste local só será permitido a presença de atletas que
tenham encerrado a prova e estejam com a pulseira laranja. Após retirar a pulseira e pegar sua
medalha o atleta não poderá mais permanecer nesse local.
27.2 No ponto de hidratação (chegada) não será permitido a entrada de atletas, com exceção dos que
tenham acabado de chegar, e os mesmos não poderão permanecer no local. Assim que o atleta chegar

nesse ponto, irá receber um kit com água e fruta. Irá entregar sua placa e chip e em seguida deverá
sair deste local. Este local é destinado para a saída dos atletas e devolução do kit.
27.3 Os atletas que tiverem necessidade de mais um ponto de apoio durante a prova, deverão
oferecer esse suporte com seus próprios meios fora da arena(Em ruas ou avenidas) e não poderão
deslocar a água do evento para esses pontos. NÃO SERÁ PERMITIDO DAR APOIO DENTRO DAS
FAZENDAS OU ÁREAS PRIVADAS. CABE AS EQUIPES COLETAR O LIXO DEIXADO POR ELES E POR SEUS
ATLETAS.
27.4 A organização não irá fornecer hidratação nem alimentação gratuita para pessoas que não sejam
atletas ou organização. Teremos a área gourmet que estará vendendo comida e bebida aos atletas e
público em geral.
27.5 É da responsabilidade do atleta levar água em sua garrafa para se hidratar, sendo a hidratação
para iniciar a prova, de sua responsabilidade.
28. Caso o atleta tenha algum problema mecânico, o mesmo poderá utilizar uma peça reserva ou
algum acessório desde que corra com o mesmo chipp e numeral. O atleta também poderá prosseguir
pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente (carregada, arrastada ou empurrada) pelo
próprio atleta. Um atleta separado de sua bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso da
prova.
28.1 Todo equipamento que o atleta utilizar na prova poderá ser checado pela organização momentos
antes da largada, e ter seu uso vetado caso seja considerado impróprio ou de risco para a participação
no evento.
28.2 Não será permitido o acompanhamento do pelotão por terceiros não credenciados ou
autorizados pela organização como motos, carros, bicicletas ou outros veículos. O não cumprimento
levará a desclassificação do atleta.
28.3 Não fica a cargo da organização o suporte mecânico aos atletas, sendo esse serviço de total
responsabilidade do atleta e de sua equipe.
28.4 O atleta deve se encarregar de levar seu kit de reparo e ferramentas, assim como câmara de ar,
bomba de encher pneu etc. A organização não irá fornecer nenhum desses acessórios sendo de total
responsabilidade do atleta.
29. Teremos o ranking interno onde o atleta irá disputar as etapas anuais e irá pontuando a cada
etapa. Teremos ao final o campeão geral do Circuito Tchotchomere de MTB 2022 em cada categoria
com troféus e brindes podendo haver um descarte.
29.1 As categorias Estreante Masculina, Feminina e Duplas, Peso Pesado, Open também farão parte
deste ranking, porém as Duplas precisam ser as mesmas durante todas as etapas.
29.2 Teremos troféu e premiação diferenciada para o primeiro (campeão) do ranking de cada
categoria.
29.3 O resultado do ranking 2022 só será apresentado antes da última etapa
29.4 A premiação do ranking Tchotchomere 2022 será realizada junto com a premiação da 1° etapa
2023 que será realizada em Nova Iguaçu
29.5 Pontuação praticada no ranking Tchotchomere:

1º - 05 pontos
2º - 04 pontos
3º - 03 pontos
4º - 02 pontos
5º - 01 pontos
6º ao 10º - 01 ponto
Etc...
29.6 Poderemos ter um descarte (tirando a menor pontuação)
30. A 6° etapa 2022 do Circuito Tchotchomere de MTB valerá pontos para o Ranking Estadual da
Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ). O atleta não federado pode se inscrever
e participar normalmente em uma categoria não oficial
32. Categoria em Dupla:
Teremos a Dupla Mista (sexo masculino e sexo feminino) e Dupla Masculina. As categorias em dupla
somarão pontos para o ranking Tchotchomere 2022 mas não para o Ranking Estadual.
32.1 O tempo das Duplas será registrado assim que o segundo atleta da Dupla cruzar a linha de
chegada.

LI E ACEITO O REGULAMENTO E O TERMO DE RESPONSABILIDADE DO EVENTO.

Termo De Responsabilidade Para Atletas
6° Etapa do Circuito Tchotchomere de MTB 2022
Participante
_____________________________________________________
CPF _____________________________________________________
Por ocasião de minha participação na 6° Etapa do Circuito Tchotchomere de MTB 2022, declaro que
estou apto a participar do evento mencionado acima, onde sou inteiramente responsável pela minha
integridade física no que diz respeito à minha aptidão física para a prática de esportes, isentando os
organizadores, entidades patrocinadoras e demais membros do evento de toda e qualquer
responsabilidade por acidentes que venham ocorrer com minha pessoa e aqueles que venham a
ocorrer causados por doenças crônicas dentro da atividade do evento.
Declaro ainda compreender que a modalidade esportiva em disputa neste evento é um esporte de
alto risco de acidente. Dessa forma, estou ciente das regras da competição, concernentes ao esporte.
Por fim, declaro estar ciente de que se houver algum impedimento médico ou físico para a
participação da competição, deverei levar tal fato ao conhecimento dos organizadores, se abstendo
da participação no evento esportivo em questão.

Outrossim, outorgo todos os direitos de minha imagem para divulgação nos meios de comunicação
(mídias) concernentes ao evento sem nenhuma compensação financeira, sendo desnecessário, para
tanto qualquer outra permissão verbal ou escrita.
Eu confirmo que estou acima da idade de consentimento (18 anos) ou devidamente autorizado por
meu responsável legal, e que eu (nós) li (lemos) e entendi (entendemos) este TERMO DE
RESPONSABILIDADE antes de assiná-lo.
Rio de Janeiro________de________________________2022
_______________________________________
Assinatura do participante
TERMO DE RESPONSABILIDADE
EU ___________________________________________
CPF_________________________________
RG ___________
Declaro ser responsável pelo atleta menor de 18 anos acima citado e autorizo a sua participação na 5°
Etapa do Circuito Tchotchomere de MTB 2022

__________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
E autorizo que o atleta acima seja acompanhado no evento pela pessoa maior de idade:
Nome do acompanhante:

(maior de 18 anos)

Data de Nascimento: _____________
CPF: ____________________
RG: _____________________

_____________________________________________________
Assinatura do acompanhante

