REGULAMENTO OFICIAL 2019
1 – EVENTO
O Desafio das Araras é um evento esportivo de mountain bike, homologado pela Federação de Ciclismo do MS nas 3
etapas e proporcionará aos amantes do esporte trajetos por trilhas de matas, morros, estradas de chão e
pavimentadas.
O principal objetivo é desenvolver o esporte, o turismo, a saúde e o bem-estar através do Ciclismo, além do
desenvolvimento local, explorando e desbravando novos lugares em municípios do Mato Grosso do Sul, que
apresentarão suas belezas naturais aos atletas, turistas, visitantes e população em geral.
Em 2019 serão 3 etapas do evento:




1º Etapa14/abril – às 8h | Terenos/MS (válido pelo ranking estadual)
2º Etapa2/junho – às 8h | Serra da Bodoquena/MS (homologado pela FCMS)
3º Etapa25/agosto – às 8h | Piraputanga/MS (homologado pela FCMS)

OBS: A Comissão Organizadora poderá alterar o percurso e data dos eventos, sem aviso prévio, por questões de
segurança ou força Maior.
2 – INSCRIÇÕES
- As inscrições para as três etapas serão feitas pela Internet através do site: www.desafiodasararas.com.br.
- O participante que violar essa regra e ceder seu número para outro será responsável por qualquer acidente ou
dano que esta pessoa venha sofrer ou provocar, eximindo a organização de qualquer responsabilidade sobre o
mesmo.
- É obrigatório o uso do número de identificação durante toda a realização do desafio, sendo passíveis de
desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo.
- A inscrição do “Desafio das Araras 2019” é pessoal e intransferível, no entanto, caso necessário, a Comissão
Organizadora entregará o kit para terceiros mediante o TERMO DE RESPONSABILIDADE preenchido e assinado pelo
mesmo (ANEXO I).
- As inscrições serão até 1.000 participantes em cada uma das etapas.
- Caso as inscrições completem 1.000 participantes antes da data de encerramento, as inscrições serão encerradas e
poderá ser aberto Lote Extra pela Comissão Organizadora.
- O atleta é responsável pela veracidade das informações prestadas no ato da inscrição.
- Os valores das inscrições são:
TERENOS/MS
FEDERADO





1º lote - até 24/MAR. / R$ 99,00 (TERENOS)
1º lote - até 24/MARÇO / R$ 199,90 (BODOQUENA+PIRAPUTANGA) - OBS: Já inscrito.
1º lote - até 24/MARÇO / R$ 289,90 (TERENOS+BODOQUENA+PIRAPUTANGA)
2º lote - até 24/MAR. / R$ 99,00 (TERENOS)
Este regulamento poderá sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

NÃO FEDERADO





1º lote - até 21/DEZ. / R$ 99,00 (TERENOS)
1º lote - até 24/MARÇO / R$ 199,90 (BODOQUENA+PIRAPUTANGA) - OBS: Já inscrito.
1º lote - até 24/MARÇO / R$ 299,90 (TERENOS+BODOQUENA+PIRAPUTANGA)
2º lote - até 24/MAR. / R$ 125,00
BODOQUENA/MS e PIRAPUTANGA/MS

FEDERADO e NÃO FEDERADO











1º lote - até 24/MARÇO / R$ 124,90 (BODOQUENA)
1º lote - até 24/MARÇO / R$ 199,90 (BODOQUENA+PIRAPUTANGA)
1º lote - até 24/MARÇO / R$ 299,90 (TERENOS+BODOQUENA+PIRAPUTANGA)
2º lote - até 30/ABRIL / R$ 159,90 (BODOQUENA)
2º lote - até 30/ABRIL / R$ 299,90 (BODOQUENA+PIRAPUTANGA)
3º lote - até 22/MAIO / R$ 199,90 (BODOQUENA)
3º lote - até 22/MAIO / R$ 379,90 (BODOQUENA+PIRAPUTANGA)
A inscrição do atleta só será validada após a confirmação do PAGSEGURO.
É obrigatório apresentar documento com foto no dia do evento.
O nome dos atletas inscritos estará disponível em nossa página www.desafiodasararas.com.br, no
canto superior de INSCRITOS e dividido por CATEGORIA.

OBS: Depois de efetuada a inscrição, caso o atleta queira fazer qualquer alteração, será cobrada uma taxa de 50% do
valor da inscrição paga.
3 – PERCURSOS
- Os percursos serão divididos em 3, sendo: PRÓ, SPORT e TURISMO, ambos com largadas separadas, conforme
programação da Comissão Organizadora.
TERENOS/MS:

* PRÓ - 70KM

* SPORT - 50KM

* TURISMO - 15KM

BODOQUENA/MS:

* PRÓ - 70KM

* SPORT - 50KM

* TURISMO - 25KM

PIRAPUTANGA/MS:

* PRÓ - 70KM

* SPORT - 50KM

* TURISMO - 26KM

OBS: O percurso da categoria PRÓ nas cidades de Bodoquena e Piraputanga foram alterados para 70KM.
- O tempo limite para conclusão dos percursos é de até 5 horas.
- Os percursos serão divulgados em breve pela Comissão Organizadora.
- Os percursos das provas passarão por todo tipo de via, tais como: estradas de terra, trechos de asfalto, trilhas
naturais, entre outros, exigindo total atenção dos atletas, prevalecendo as leis de trânsito local quando em vias
públicas e o uso do bom senso para o andamento do evento.
- Os percursos das provas poderão ser alterados a qualquer momento, sem aviso prévio e informados no website e
redes sociais. Confirmados até 5 dias antes da prova.

Este regulamento poderá sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

4 – KIT-ATLETA
KIT-COMBO (TERENOS + BODOQUENA + PIRAPUTANGA)











01 Camisa de ciclismo/Desafio das Araras;
01 Chinelo personalizado do evento;
04 Pontos de hidratação e frutas;
Pontos de apoio com empresas especializadas;
01 placa numeral de identificação;
01 chip descartável;
Seguro atleta;
Medalha de participação por etapa;
Brinde dos patrocinadores;
01 Book informativo sobre os eventos e turístico dos municípios.

OBS.1: Uma vez o atleta inscrito no Kit Combo, automaticamente o mesmo estará inscrito nas 3 etapas e na mesma
categoria escolhida.
OBS.2: A camisa é válida para todas as etapas do Desafio das Araras 2019.
OBS.3: É obrigatório a retirada no local e utilização da pulseira de identificação de cada cidade.
KIT-CIDADE









04 Pontos de hidratação e frutas;
Pontos de apoio com empresas especializadas;
01 placa numeral de identificação;
01 chip descartável;
Seguro atleta;
Medalha de participação por etapa;
Brinde dos patrocinadores;
01 Book informativo sobre os eventos e turístico dos municípios.

OBS.1: A camisa é válida para todas as etapas do Desafio das Araras 2019 e na mesma categoria escolhida.
OBS.2: É obrigatório a retirada no local e utilização da pulseira de identificação de cada cidade.
- O número de identificação do atleta dará direito de participar do sorteio no geral para os brindes oferecidos pelos
patrocinadores e apoiadores do Evento.
- O sorteio será realizado durante a chegada e a premiação dos pódios, sendo obrigatória a presença do ganhador no
momento do sorteio. A ausência implicará em novo sorteio do brinde até a entrega do mesmo para algum atleta
presente.
- A retirada do KIT só será entregue mediante documento com foto e/ou autorização assinada do Termo de
responsabilidade.
- O local da retirada do KIT será informado pela Comissão Organizadora através do site oficial do evento e das redes
sociais.

Este regulamento poderá sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

- Caso o atleta opte pela compra separada da camisa de ciclismo e/ou do chinelo personalizado do evento, o mesmo
deverá preencher corretamente os dados conforme a tabela disponível no site.
- O atleta é inteiramente responsável pela escolha da camisa de ciclismo e/ou do chinelo personalizado do evento.
5 – PREMIAÇÃO
TERENOS/MS
- A premiação será da seguinte forma:
PRÓ: Categoria Masculina






1º lugar – R$ 500,00
2º lugar – R$ 400,00
3º lugar – R$ 300,00
4º lugar – R$ 200,00
5º lugar – R$ 100,00

PRÓ: Categoria Feminina






1º lugar – R$ 500,00
2º lugar – R$ 400,00
3º lugar – R$ 300,00
4º lugar – R$ 200,00
5º lugar – R$ 100,00

SPORT: Categoria Masculina






1º lugar – R$ 300,00
2º lugar – R$ 200,00
3º lugar – R$ 150,00
4º lugar – R$ 100,00
5º lugar – R$ 50,00

SPORT: Categoria Feminina






1º lugar – R$ 300,00
2º lugar – R$ 200,00
3º lugar – R$ 150,00
4º lugar – R$ 100,00
5º lugar – R$ 50,00

CAMISAS – Serão premiados os 5 primeiros colocados das categorias (PRÓ, SPORT e TURISMO) com 01 CAMISA DE
CICLISMO Sport Evolution.
PREMIAÇÃO/DINHEIRO – Serão premiados em dinheiro os 5 primeiros colocados das categorias PRÓ e SPORT
conforme regulamento.
TROFÉUS (I) – Haverá pódium para os 5 primeiros colocados de cada categoria com troféu personalizado por
colocação.
TROFÉUS (II) – Haverá pódium para os 5 primeiros colocados de todas as categorias, divididas por faixa etária.
MEDALHAS – Haverá medalha para todos os atletas inscritos no Desafio das Araras 2019, por Cidade.
Este regulamento poderá sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

Obs: A premiação acontecerá conforme a programação definida pela comissão organizadora.
Obs: A prova é homologada pela Federação de Ciclismo do Mato Grosso do Sul e válida pelo ranking estadual.
BODOQUENA e PIRAPUTANGA/MS
CAMISAS – Serão premiados os 5 primeiros colocados das categorias (PRÓ, SPORT e TURISMO) com 01 CAMISA DE
CICLISMO Sport Evolution.
TROFÉUS – Haverá pódium para os 5 primeiros colocados de cada categoria com troféu personalizado por colocação.
MEDALHAS – Serão entregues medalhas para todos os atletas inscritos no Desafio das Araras 2019, por Cidade.
Obs: A premiação acontecerá conforme a programação definida pela comissão organizadora.
Obs: A prova é homologada pela Federação de Ciclismo do Mato Grosso do Sul.
6 – VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES
LARGADA
- Na entrada do funil para o alinhamento das categorias será realizada vistoria dos atletas para confirmação das
placas com o numeral do atleta ou qualquer outro acessório de identificação exigido pela Comissão Organizadora.
- O atleta que não estiver com a placa de numeral devidamente instalada na parte frontal do guidão ou portando o
acessório exigido pela Comissão Organizadora será impedido de alinhar para a largada até sua devida regularização
com a organização da prova.
PERCURSO
- Não será permitido o abastecimento aos atletas por integrantes de equipes que participam com água e
alimentação, pois a organização Comissão Organizadora já disponibiliza pontos de apoios necessários de
abastecimentos e em pontos estratégicos.
- Somente nestes pontos a equipe de apoio de atletas poderão abastecer seus atletas em uma distância não superior
a 100 metros antes ou 100 metros após os pontos de apoio.
- Todos os percursos tanto na categoria Pró, Sport e Turismo estarão sendo fiscalizadas pela comissão organizadora e
se o perceberem algum ato antidesportivo ou desvio de rotas, o mesmo comunicará ao árbitro Diretor da Prova, que
poderá desclassificar o atleta.
- Os percursos serão totalmente demarcados com marcação no chão (cal), fitas, placas de identificação e são
fechados para o trânsito local, devendo o competidor tomar as precauções necessárias.
- Uma moto batedora acompanhará o líder geral da prova, indicando o caminho correto quando necessário.
- Um carro vassoura acompanhará o último colocado.
- O percurso será misto feito por trilhas, picadas, ruas, estradas de terra e/ou asfalto, com obstáculos naturais como:
subidas, descidas e outros, que o atleta deverá superá-los sem o apoio externo.
- É responsabilidade do participante seguir o trajeto correto no qual ele se inscreveu, os trajetos das etapas estarão
disponíveis breve em nosso site, qualquer alteração no mesmo, será divulgada antes da largada.
- Cada etapa haverá um tempo máximo para percorrer o percurso de 5 horas. Após esse tempo, serão encerrados os
trabalhos de cronometragem e início da apuração dos resultados.

Este regulamento poderá sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

CHEGADA
- A chegada oficial será no mesmo local da largada com pórtico de chegada devidamente sinalizada e informada
posteriormente pela Comissão Organizadora.
- O atleta que por algum motivo não passar pela linha de chegada não terá a sua classificação e seu tempo
contabilizado, por tanto não terá direito a reclamações posteriores.
- No local de chegada haverá pontos de hidratação, banheiros e área de dispersão.
7 – SEGURO DE VIDA
- Os atletas oficialmente inscritos que tenham preenchido corretamente a ficha de inscrição estarão cobertos por um
seguro de vida contra morte e invalidez.
- O seguro de vida é válido somente para o dia das provas (14/04/2019 – Terenos-MS / 02/06/2019 – Bodoquena-MS
e 25/08/2019 – Piraputanga-MS) e nos locais do evento.
- Este seguro não cobre doenças e/ou lesões pré-existentes.
- As coberturas serão para morte por acidente, invalidez permanente total por Acidente.
- Os inscritos assumem que estão cientes das condições gerais deste seguro de acidentes pessoais e que desde já o
aceitam.
8 – TERMO DE RESPONSABILIDADE
- O Trajeto será todo demarcado.
- Ao participar do “Desafio das Araras 2019” o participante assume total responsabilidade pelos dados fornecidos,
aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras, assume as despesas de transporte e hospedagem, seguros e
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.
- Não será permitida a participação de menores sem autorização dos representantes legais.
- Não haverá Guarda-volumes, ficando o participante responsável por todos os seus bens.
- A camisa de ciclismo e o chinelo personalizado são itens ADICIONAIS, exceto no KIT-COMBO.
- O ALMOÇO não está incluso, podendo ser adquirido a parte.
- É OBRIGATÓRIO a retirada no local e utilização da PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO de cada cidade.
- O participante declara aceitar incondicionalmente em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio,
jornais, revistas, internet, televisão e/ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos,
promocionais ou publicitários relativos ao evento sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos autorais, aos patrocinadores, meios de
comunicação e a Comissão Organizadora em qualquer tempo/data.
- Durante o percurso a organização disponibilizará pontos de apoio de hidratação e frutas conforme mapa que será
divulgado posteriormente.
- Haverá para atendimento emergencial aos participantes um serviço de apoio médico com ambulância para prestar
o 1º atendimento e eventuais remoções.
Este regulamento poderá sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

- A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra
necessidade será efetuado na Rede Pública, ou, as expensas do participante na rede particular se assim o preferir,
eximindo a Comissão Organizadora de qualquer responsabilidade direta ou indireta sobre as consequências desta
decisão.
- O participante ao fazer a inscrição no “Desafio das Araras 2019” declara-se ciente de todos os riscos envolvidos em
eventos de ciclismo/mountain bike Marathon (incluindo risco de quedas, lesões etc) e afirma estar em dia com
rigorosa avaliação médica e gozar de plena condição física e de saúde para realizar os trajetos propostos para este
evento. Isentando completamente a Comissão Organizadora de quaisquer intercorrências decorrentes de tais riscos
e DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por eventuais danos materiais, morais ou físicos que porventura venha
a sofrer, advindos da participação neste evento.
- A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre as despesas médicas/hospitalares e relativas a
medicamentos/tratamentos que o participante venha a ter durante ou após a prova.
- O atleta é responsável pela decisão de participar do evento avaliando sua condição física e seu desempenho,
julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da prova. Porém a Comissão Organizadora em análise de
profissional da saúde do atleta, poderá retirá-lo(a) da prova a qualquer momento, que não se apresentar aptidão
física ou psicológica, para dar continuidade no percurso sem prejuízo a saúde.
- Ultrapassado o tempo de corte (5 horas) estabelecido pela Comissão Organizadora, os atletas ainda não
concluintes serão recolhidos pelos carros de apoio.
- Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus patrocinadores e apoiadores de nenhum valor
correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes, independente de qual for o motivo
nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo decorrente de quedas, choques com outros ciclistas e etc, que
porventura venham sofrer durante a participação no “Desafio das Araras 2019”.
- A Comissão Organizadora do “Desafio das Araras 2019” bem como seus patrocinadores e/ou apoiadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito, seja ao patrimônio público, a terceiros
ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor.
- Feita a inscrição, não poderá o participante promover seu cancelamento e/ou restituição de valores, tendo em vista
as despesas imediatas que a organização terá.
- O kit só será entregue ao atleta inscrito mediante apresentação de documentação e é de inteira responsabilidade
do inscrito, ou seja, isentando a Comissão Organizadora da mesma após a entrega.
- A Comissão Organizadora reserva-se no direito de alterar a data do evento acaso as condições climáticas
imponham aumento de riscos aos participantes.
- Em caso de cancelamento do evento, a comissão organizadora terá até 30 dias para divulgar a nova data em nosso
site e/ou redes sociais.
- A Comissão Organizadora do evento poderá a seu critério ou conforme as necessidades, alterar ou revogar este
regulamento, total ou parcial, informando as mudanças pelo site www.desafiodasararas.com.br e/ou na pagina
www.facebook.com.br/desafiodasararas .
- Todos os participantes ao se inscreverem pelo sistema online www.desafiodasararas.com.br estarão
automaticamente concordando com todas as regras acima.
- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo Diretor da Prova e Comissão Organizadora do evento.
Este regulamento poderá sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

- Estou ciente dos termos descritos e assino abaixo.

Seja bem-vindo e boa sorte!!!

2019

Este regulamento poderá sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

