REGULAMENTO GERAL DO DESFIO 29 DE JULHO DE CICLISMO.
SOBRE O EVENTO
1. Organização
1.1. O DESAFIO 29 DE JULHO DE CICLISMO, será realizado pela Prefeitura Municipal de Cruz das
Almas, através da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo.
1.2.
1.2. O Desafio 29 de Julho de Ciclismo, trata-se de uma competição de resistência e habilidade de
ciclismo, realizada em uma única etapa, nas dependências da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia – UFRB em seguimento pré-estabelecido pela organização do evento,
prevista para os dias 24 à 27/07/2021, tendo como ponto de partida e chegada o portão principal
de entrada da UFRB com percurso de 5 voltas no seguimento estabelecido, totalizando 26,33
km.
1.3. Poderão participar do pedal os seguintes ciclistas:
1.3.1 Entre a idade a partir de 15 (Quinze) anos, desde que devidamente acompanhados pelos pais,
com atestado médico, onde conste, apto para prática de atividade física desta natureza.
1.3.2 O atestado médico poderá ser substituído por declaração fornecida pelo próprio ciclista ou
responsável, declarando-se apto para prática de atividade física.
1.4 A Organização é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste regulamento e
justificar as alterações quando cabíveis. A comissão poderá suspender o evento por questões de
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior com aviso prévio aos
inscritos no evento.
1.5 A Organização do DESAFIO 29 DE JULHO DE CICLISMO, terá o direito de alterar qualquer
percurso se for necessário, bem como o local de partida e chegada, a qualquer momento e a seu
critério para preservar a segurança e integridade física dos inscritos no evento, se obrigando a
divulgar com aviso prévio através dos sites oficiais do evento e pelas redes sociais tais
alterações caso ocorra.
1.6 A Organização será rigorosamente intransigente na obediência do presente regulamento por
todos os inscritos e de forma alguma permitirá qualquer conduta antidesportiva ou infração
constantes no item Penalizações deste Regulamento.
1.7 A Organização disponibiliza e-mail: corrida29dejulho@gmail.com e telefone oficial para o
evento 75 99932-3372.

2. Inscrições
2.1 – As inscrições serão realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Esporte Cultura,
Lazer e Turismo totalmente gratuitas:
2.2 – Ao inscrever-se na prova, o inscrito assume automaticamente o conhecimento de todos os
termos deste Regulamento e do Termo de Responsabilidade do Atleta, este último deverá ser
preenchido no momento da inscrição.
2.3 – As inscrições são individuais e válidas apenas para esse evento, INSCRIÇÃO NÃO PODE
SER TRANSFERIDA.
2.4 – Caso haja desistência, o participante não poderá ser substituído, por outra pessoa, para fazer
o percurso em seu lugar.

2.5 – A Organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, elevar ou limitar
o número de inscrições, em função das necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões
estruturais, sem aviso prévio.
3. Tipo do Pedal
3.1 – O 5° XCM PARECIS MTB 2021 é um desafio na natureza, pautado no limite pessoal humano
de aventura em Mountain Bike, ficando expressamente proibido o uso de qualquer outro tipo de
Bicicleta que não seja Mountain Bike e não podendo ser elétrica.

4. CATEGORIAS E ORDEM CHEGADAS

4.1 As categorias serão distribuídas na seguinte ordem:
4.1.1 Sub 18 anos
4.1.2 de 18 a 25 anos
4.1.3 de 26 a 35 anos
4.1.4 de 36 a 45 anos
4.1.5 acima de 46 anos

5. CLASSIFICAÇÃO
5.1 Será usado sistema de seguimento via aplicativo STAVA na largada e chegada dos atletas, onde a
classificação dos atletas se dará por ordem simples de tempo e será relacionada à sua categoria.
5.2 Haverá premiação, com troféus, para os cinco primeiros de cada categoria.
6. COMPORTAMENTO DOS PARTICIPANTES
6.1 - Os ciclistas deverão manter o espírito de companheirismo em todas as circunstâncias durante todo
seguimento.
6.2 - Os participantes devem respeitar a natureza e se comprometem a não poluir em hipótese alguma
o trajeto a ser percorrido.
6.3 – Ciclista é obrigatório ser autossuficiente, não pode aceitar nenhuma ajuda externa, caso aceite,
será automaticamente desclassificado.
6.4 - A classificação oficial será apresentada conforme for completando o seguimento

7 - IMPORTANTE
Qualquer classificação somente será validada caso o atleta complete o percurso com a Bike lacrada,
com as marcações e não ocorra em nenhuma das situações previstas no item Desclassificação, neste
documento.
8 .DESCLASSIFICAÇÃO
Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que:
8.1 - Apresentar-se à competição sob o efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal;

8.2 - For flagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga, ainda que de uso permitido.
Estimulante, anabolizante ou qualquer outra substância que possa por a segurança do usuário em risco,
ou ainda a segurança de outros atletas, público ou organizadores, ou que possa contribuir para a
classificação desleal do atleta;
8.3 - Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles o organizador da
competição, seus apoios, fiscais e colaboradores;
8.4 - Desrespeitar outro atleta, o público, ou a qualquer componente da equipe de socorro ou
funcionários da equipe de coordenação.
9 PERCURSO
A prova será realizada entre os dias 24 a 27/07/2021 no seguimento estabelecido pela organização
da corrida, com cinco voltas no percurso estabelecido perfazendo um total de 26,33 km, onde todos os
competidores que receberão o link do seguimento.
A segurança e a integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, sendo que os
organizadores, patrocinadores, apoios ou a equipe da prova, em nenhuma, circunstância poderão ser
responsabilizados por acidentes ou outras ocorrências, ficando a responsabilidade dos mesmos
limitados somente, à solicitação da participação dos Serviços de Socorro Público no dia da realização
do circuito.
Caso a Organização do evento julgue que um atleta não atende as condições físicas ou de saúde
necessárias para a participação no evento, esta poderá, a qualquer momento, solicitar ao atleta que este
se retire da prova, o que implicará na sua desclassificação, sem qualquer ônus para a Organização ou
para o Evento.

10 - FINALIZAÇÃO
Os tempos dos competidores deverá ser enviado até as 12:00 horas do dia 28/07/2021, através
do aplicativo STRAVA, onde serão contabilizados os tempos dos competidores para efeito de
classificação por categorias
Após resultado final será divulgado os vencedores e a Entrega das Premiações e será dia
31/07/2021 as 09:00 horas na praça do coreto, onde está acontecendo a Feira Literária.
Quaiquer duvidas deverá ser dirimida através do telefone (75) 99932-3372 ou por e-mail
corrida29dejulho@gmail.com

Responsável Técnico: Luis Mendes
Coordenação: Valdo Caldas

