
REGULAMENTO DA PROVA - DESAFIO ALTER DE MTB
1.DADOS DA PROVA - MTB Cross-Country - Data: 6 de OUTUBRO 2019 (domingo) - Local da Prova: 
ALTER DO CHÃO - PA - Horário da abertura da prova: 7h Horário da largada da primeira categoria: 8h30 
(O programação da largada de todas as categorias será divulgada no evento)

2.CATEGORIAS, INSCRIÇÃO E VALORES - Atenção! A prova terá um limite máximo de inscritos. 
Formas de se inscrever: Pelos pontos de vendas indicados pela organização - Valores das Inscrições • 

Lote 1 - Até dia 8 / setembro, Junior. - Expert - Master 1 e 2 - R$ 80, Empoderadas - R$ 70, Aventura 
Masc e Femin - R$ 50
Lote 2 - de 9 à 29 / setembro, Junior. - Expert - Master 1 e 2 - R$ 90, Empoderadas - R$ 80, Aventura 
Masc e Femin - R$ 60
Lote 3 - de 30 / set.  à 4 / outubro, Junior. - Expert - Master 1 e 2 - R$ 100, Empoderadas - R$ 90, 
Aventura Masc e Femin - R$ 70.
AS CATEGORIAS TERÃO A OPÇÃO DE COMPRAR A CAMISA OFICIAL DO EVENTO JUNTO A 
INSCRIÇÃO PELO VALOR DE R$ 45,00.
As Inscrições serão encerradas dia 04/10/2019, às 22h (horário de Brasília).
 2.1 DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS
• JUNIORES:  Atletas Masc. até 21 anos (nasc. até 1998) percurso - 42km (IDADE MÍNIMA DE 16 ANOS)
• EXPERT – Atletas Masc. dos 22 aos 29 anos (nasc. 1997 até 1990) percurso - 42km
• MASTER 1 – Atletas Masc. dos 30 aos 39 anos (nasc. 1989 até 1980) percurso - 42km
• MASTER 2 – Atletas Masc. dos 40 em diante (nasc. 1979 em diante) percurso - 42km
• EMPODERADAS (Feminina) – Atletas de todas as idades (IDADE MÍNIMA DE 16 ANOS) percurso 31,5km 
• AVENTURA MASC. – Atletas de todas as idades (IDADE MÍNIMA DE 16 ANOS) percurso - 21km
• AVENTURA FEMIN. – Atletas de todas as idades (IDADE MÍNIMA DE 16 ANOS) percurso - 21km.
ATENÇÃO - CASO A CATEGORIA DO PARTICIPANTE NÃO TENHA O NÚMERO MÍNIMO DE 6 (SEIS) 
INSCRITOS, O MESMO SERÁ REALOCADO PARA A CATEGORIA ACIMA. Os menores de 18 anos, o 
responsável que assinar o termo de responsabilidade deverá estar na cidade de Santarém – PA durante 
a realização do evento, sob pena de desclassi�cação do atleta.

3.PREMIAÇÕES - O 1º, 2º e 3º colocados das categorias Juniores / Expert / Master 1 e 2 e Empoderadas 
receberão troféus e um prêmio em dinheiro, o 4º e 5º colocados receberão brindes. Do 1º ao 5º 
colocados das cateorias Aventura Masc. e Femin. receberão medalhas e brindes.
Con�ra os valores no site - murikicicloturismo.com.br

4.KIT DO ATLETA - Dia 5 de outubro das 10h às 17h os kits deverão ser retirados na loja DAKRA 
SPORT CENTER - Endereço: Av. Magalhães Barata, 728, Rodagem - Santarém-PA. Os Atletas que não 
conseguirem retirar no dia 5 será disponibilizada a retirada no local do evento, domingo dia 5, das 
7h às 7h40 na área de largada da prova mediante apresentação de documento de identi�cação com 
foto (RG, CNH etc.). Ao receber o kit, o atleta deve conferir o conteúdo do mesmo, contendo a placa 
com o número da bike e outros brindes.

 4.1 PLACA NUMERAL - O atleta deverá colocar a placa de identi�cação numeral na frente da 
bike, em local seguro e que não atrapalhe a visão dos comissários nos postos de controle e chegada. 
Deverá a�xar a referida placa com as abraçadeiras disponibilizadas no kit. O Adequado uso da placa 
numeral de identi�cação é de responsabilidade do atleta e de uso obrigatório durante toda a prova, 
sob pena de desclassi�cação.

5.PEDIDOS DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO - As inscrições são pessoais e intransferíveis. Sem 
exceções. Realizada a inscrição, o atleta reconhece que não haverá reembolso do valor pago pela 
modalidade em caso de desistência de sua participação no dia do evento, salvo em caso de 
cancelamento do evento por parte do organizador. 

6.RESULTADOS • A ENTREGA DOS TROFÉUS E BRINDES PARA OS PRIMEIROS COLOCADOS DE CADA 
CATEGORIA SERÁ APÓS A CHEGADA DA ÚLTIMA CATEGORIA. Os demais participantes que 
completarem a prova, receberão as medalhas de participação assim que finalizarem as sua voltas. • O 
atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá os brindes. • Somente poderá subir 
no pódio para o recebimento da premiação o próprio atleta, que deverá estar devidamente vestido, 
o que inclui o uso de calçados, sendo obrigatório o uso de camisa de ciclismo e vedada a 
utilização de sandálias.

7. INFORMAÇÕES GERAIS - a) É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que 
for consumir durante a competição. A título de apoio suplementar, a organização vai fornecer água 
potável para cada atleta inscrito, em 1 posto de controle na passagem do percurso. O atleta poderá 
carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e os outros competidores. b) 
Percurso: o competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela organização, sob pena de 
desclassi�cação para quem burlar o percurso. O percurso será balizado com �tas zebradas e marcas de 
cal no chão. O uso de atalhos é extremamente proibido. c) Serão desclassi�cados os atletas que 
fornecerem falsas informações, praticarem manobras desleais com outros atletas, tiver conduta 
antidesportiva mesmo não sendo no momento da prova, atalharem por caminhos não permitidos ou 
pegar carona, trocar de bicicleta ou atleta não possuir o número de identi�cação durante a prova, estar 
acompanhado por terceiros no percurso (inclusive animais de estimação, desrespeitar membros da 
organização, tumultuar o trabalho da organização (desde a inscrição até a premiação), d) É proibido o 
trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio no percurso da prova, sob pena 
de desclassi�cação do atleta acompanhado. e) Tempo Limite: o tempo limite para completar a prova 
será de três horas (3h) contadas a partir da largada dos atletas que farão o percurso COMPLETO. O atleta 
que não completar a prova no tempo determinado será desclassi�cado. f) Haverá um intervalo de 5 
minutos entre a largada dos atletas que farão o percurso COMPLETO e os que farão o percurso 
REDUZIDO. g) Desistências: em hipótese alguma o dinheiro da inscrição será devolvido caso o atleta 
desista da prova, a qualquer tempo. Não são permitidas transferências de inscrição para outro atleta. h) 
É PROIBIDO AOS ATLETAS O USO DE MEIAS DE COMPRESSÃO, FONES DE OUVIDO E RÁDIO DE 
COMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE COMPETIÇÃO. É OBRIGATÓRIO O USO DE CAPACETE. i) 
Não é permitida a troca de bicicleta. j) Numeração: o atleta receberá um numeral, sendo o mesmo 
pessoal e intransferível. O numeral rígido deverá ser �xado no guidão da bike. Em nenhuma hipótese o 
tamanho das placas de numerais poderá ser alterado ou cortado, sob pena de punição, podendo 
chegar até a desclassi�cação do atleta. l) A organização, os promotores e patrocinadores não se 
responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer 
traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes durante o treinamento 
ou competição. m) Decisões Soberanas: as dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas 
pela comissão organizadora juntamente com o comissário Judiciário de forma soberana, não cabendo 
recursos a essas decisões. n) A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que 
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tiverem alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso 
contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso em qualquer data, 
sem qualquer compensação �nanceira. o) É responsabilidade de cada participante: Ter um convênio 
médico (para assistência/cobertura �nanceira em caso de acidente). As equipes médicas que apoiam o 
evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital 
mais próximo, e a partir daí termina a responsabilidade da organização. Todas as despesas hospitalares 
correrão por conta do acidentado. - Zelarmos pela boa imagem do mountain bike. - Preservamos a 
natureza. - Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova. P) Penalização prevista com a 
desclassi�cação para o atleta que: Sujar o meio ambiente descartando embalagens, objetos e/ou lixo 
na natureza - Rebocar ou ser rebocado por outro veículo (a motor) utilizando cordas ou quaisquer 
outros artifícios. - Pegar carona no seu carro de apoio ou qualquer outro. Fazer qualquer alteração 
(recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais o�ciais de prova. - Pedalar sem capacete 
durante a prova. - Manobras desleais contra outro biker- Informações erradas ou falsas na �cha de 
inscrição. - Substituição de bike. - Ser acompanhado por terceiros no percurso (carro, moto, bicicleta 
não inscritas e/ou outros). - Receber manutenção de terceiros fora dos pontos o�ciais de apoio. Ao se 
inscrever nesta competição cada participante declara ter entendido e aceitado todas as normas, e 
isenta o Organizador, Promotor, Patrocinadores e Apoiadores deste evento de toda e qualquer 
responsabilidade quanto a furtos ou roubos, acidentes, ou seja, sobre quaisquer consequências de sua 
participação neste evento.

Santarém - PA, outubro de 2019.                                  
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ALTER DO CHÃO - PA - Horário da abertura da prova: 7h Horário da largada da primeira categoria: 8h30 
(O programação da largada de todas as categorias será divulgada no evento)
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• JUNIORES:  Atletas Masc. até 21 anos (nasc. até 1998) percurso - 42km (IDADE MÍNIMA DE 16 ANOS)
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responsável que assinar o termo de responsabilidade deverá estar na cidade de Santarém – PA durante 
a realização do evento, sob pena de desclassi�cação do atleta.

3.PREMIAÇÕES - O 1º, 2º e 3º colocados das categorias Juniores / Expert / Master 1 e 2 e Empoderadas 
receberão troféus e um prêmio em dinheiro, o 4º e 5º colocados receberão brindes. Do 1º ao 5º 
colocados das cateorias Aventura Masc. e Femin. receberão medalhas e brindes.
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SPORT CENTER - Endereço: Av. Magalhães Barata, 728, Rodagem - Santarém-PA. Os Atletas que não 
conseguirem retirar no dia 5 será disponibilizada a retirada no local do evento, domingo dia 5, das 
7h às 7h40 na área de largada da prova mediante apresentação de documento de identi�cação com 
foto (RG, CNH etc.). Ao receber o kit, o atleta deve conferir o conteúdo do mesmo, contendo a placa 
com o número da bike e outros brindes.

 4.1 PLACA NUMERAL - O atleta deverá colocar a placa de identi�cação numeral na frente da 
bike, em local seguro e que não atrapalhe a visão dos comissários nos postos de controle e chegada. 
Deverá a�xar a referida placa com as abraçadeiras disponibilizadas no kit. O Adequado uso da placa 
numeral de identi�cação é de responsabilidade do atleta e de uso obrigatório durante toda a prova, 
sob pena de desclassi�cação.
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exceções. Realizada a inscrição, o atleta reconhece que não haverá reembolso do valor pago pela 
modalidade em caso de desistência de sua participação no dia do evento, salvo em caso de 
cancelamento do evento por parte do organizador. 

6.RESULTADOS • A ENTREGA DOS TROFÉUS E BRINDES PARA OS PRIMEIROS COLOCADOS DE CADA 
CATEGORIA SERÁ APÓS A CHEGADA DA ÚLTIMA CATEGORIA. Os demais participantes que 
completarem a prova, receberão as medalhas de participação assim que finalizarem as sua voltas. • O 
atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá os brindes. • Somente poderá subir 
no pódio para o recebimento da premiação o próprio atleta, que deverá estar devidamente vestido, 
o que inclui o uso de calçados, sendo obrigatório o uso de camisa de ciclismo e vedada a 
utilização de sandálias.

7. INFORMAÇÕES GERAIS - a) É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que 
for consumir durante a competição. A título de apoio suplementar, a organização vai fornecer água 
potável para cada atleta inscrito, em 1 posto de controle na passagem do percurso. O atleta poderá 
carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e os outros competidores. b) 
Percurso: o competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela organização, sob pena de 
desclassi�cação para quem burlar o percurso. O percurso será balizado com �tas zebradas e marcas de 
cal no chão. O uso de atalhos é extremamente proibido. c) Serão desclassi�cados os atletas que 
fornecerem falsas informações, praticarem manobras desleais com outros atletas, tiver conduta 
antidesportiva mesmo não sendo no momento da prova, atalharem por caminhos não permitidos ou 
pegar carona, trocar de bicicleta ou atleta não possuir o número de identi�cação durante a prova, estar 
acompanhado por terceiros no percurso (inclusive animais de estimação, desrespeitar membros da 
organização, tumultuar o trabalho da organização (desde a inscrição até a premiação), d) É proibido o 
trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio no percurso da prova, sob pena 
de desclassi�cação do atleta acompanhado. e) Tempo Limite: o tempo limite para completar a prova 
será de três horas (3h) contadas a partir da largada dos atletas que farão o percurso COMPLETO. O atleta 
que não completar a prova no tempo determinado será desclassi�cado. f) Haverá um intervalo de 5 
minutos entre a largada dos atletas que farão o percurso COMPLETO e os que farão o percurso 
REDUZIDO. g) Desistências: em hipótese alguma o dinheiro da inscrição será devolvido caso o atleta 
desista da prova, a qualquer tempo. Não são permitidas transferências de inscrição para outro atleta. h) 
É PROIBIDO AOS ATLETAS O USO DE MEIAS DE COMPRESSÃO, FONES DE OUVIDO E RÁDIO DE 
COMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE COMPETIÇÃO. É OBRIGATÓRIO O USO DE CAPACETE. i) 
Não é permitida a troca de bicicleta. j) Numeração: o atleta receberá um numeral, sendo o mesmo 
pessoal e intransferível. O numeral rígido deverá ser �xado no guidão da bike. Em nenhuma hipótese o 
tamanho das placas de numerais poderá ser alterado ou cortado, sob pena de punição, podendo 
chegar até a desclassi�cação do atleta. l) A organização, os promotores e patrocinadores não se 
responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer 
traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes durante o treinamento 
ou competição. m) Decisões Soberanas: as dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas 
pela comissão organizadora juntamente com o comissário Judiciário de forma soberana, não cabendo 
recursos a essas decisões. n) A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que 

tiverem alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso 
contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso em qualquer data, 
sem qualquer compensação �nanceira. o) É responsabilidade de cada participante: Ter um convênio 
médico (para assistência/cobertura �nanceira em caso de acidente). As equipes médicas que apoiam o 
evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital 
mais próximo, e a partir daí termina a responsabilidade da organização. Todas as despesas hospitalares 
correrão por conta do acidentado. - Zelarmos pela boa imagem do mountain bike. - Preservamos a 
natureza. - Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova. P) Penalização prevista com a 
desclassi�cação para o atleta que: Sujar o meio ambiente descartando embalagens, objetos e/ou lixo 
na natureza - Rebocar ou ser rebocado por outro veículo (a motor) utilizando cordas ou quaisquer 
outros artifícios. - Pegar carona no seu carro de apoio ou qualquer outro. Fazer qualquer alteração 
(recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais o�ciais de prova. - Pedalar sem capacete 
durante a prova. - Manobras desleais contra outro biker- Informações erradas ou falsas na �cha de 
inscrição. - Substituição de bike. - Ser acompanhado por terceiros no percurso (carro, moto, bicicleta 
não inscritas e/ou outros). - Receber manutenção de terceiros fora dos pontos o�ciais de apoio. Ao se 
inscrever nesta competição cada participante declara ter entendido e aceitado todas as normas, e 
isenta o Organizador, Promotor, Patrocinadores e Apoiadores deste evento de toda e qualquer 
responsabilidade quanto a furtos ou roubos, acidentes, ou seja, sobre quaisquer consequências de sua 
participação neste evento.
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modalidade em caso de desistência de sua participação no dia do evento, salvo em caso de 
cancelamento do evento por parte do organizador. 

6.RESULTADOS • A ENTREGA DOS TROFÉUS E BRINDES PARA OS PRIMEIROS COLOCADOS DE CADA 
CATEGORIA SERÁ APÓS A CHEGADA DA ÚLTIMA CATEGORIA. Os demais participantes que 
completarem a prova, receberão as medalhas de participação assim que finalizarem as sua voltas. • O 
atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá os brindes. • Somente poderá subir 
no pódio para o recebimento da premiação o próprio atleta, que deverá estar devidamente vestido, 
o que inclui o uso de calçados, sendo obrigatório o uso de camisa de ciclismo e vedada a 
utilização de sandálias.

7. INFORMAÇÕES GERAIS - a) É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que 
for consumir durante a competição. A título de apoio suplementar, a organização vai fornecer água 
potável para cada atleta inscrito, em 1 posto de controle na passagem do percurso. O atleta poderá 
carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e os outros competidores. b) 
Percurso: o competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela organização, sob pena de 
desclassi�cação para quem burlar o percurso. O percurso será balizado com �tas zebradas e marcas de 
cal no chão. O uso de atalhos é extremamente proibido. c) Serão desclassi�cados os atletas que 
fornecerem falsas informações, praticarem manobras desleais com outros atletas, tiver conduta 
antidesportiva mesmo não sendo no momento da prova, atalharem por caminhos não permitidos ou 
pegar carona, trocar de bicicleta ou atleta não possuir o número de identi�cação durante a prova, estar 
acompanhado por terceiros no percurso (inclusive animais de estimação, desrespeitar membros da 
organização, tumultuar o trabalho da organização (desde a inscrição até a premiação), d) É proibido o 
trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio no percurso da prova, sob pena 
de desclassi�cação do atleta acompanhado. e) Tempo Limite: o tempo limite para completar a prova 
será de três horas (3h) contadas a partir da largada dos atletas que farão o percurso COMPLETO. O atleta 
que não completar a prova no tempo determinado será desclassi�cado. f) Haverá um intervalo de 5 
minutos entre a largada dos atletas que farão o percurso COMPLETO e os que farão o percurso 
REDUZIDO. g) Desistências: em hipótese alguma o dinheiro da inscrição será devolvido caso o atleta 
desista da prova, a qualquer tempo. Não são permitidas transferências de inscrição para outro atleta. h) 
É PROIBIDO AOS ATLETAS O USO DE MEIAS DE COMPRESSÃO, FONES DE OUVIDO E RÁDIO DE 
COMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE COMPETIÇÃO. É OBRIGATÓRIO O USO DE CAPACETE. i) 
Não é permitida a troca de bicicleta. j) Numeração: o atleta receberá um numeral, sendo o mesmo 
pessoal e intransferível. O numeral rígido deverá ser �xado no guidão da bike. Em nenhuma hipótese o 
tamanho das placas de numerais poderá ser alterado ou cortado, sob pena de punição, podendo 
chegar até a desclassi�cação do atleta. l) A organização, os promotores e patrocinadores não se 
responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer 
traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes durante o treinamento 
ou competição. m) Decisões Soberanas: as dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas 
pela comissão organizadora juntamente com o comissário Judiciário de forma soberana, não cabendo 
recursos a essas decisões. n) A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que 

tiverem alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso 
contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso em qualquer data, 
sem qualquer compensação �nanceira. o) É responsabilidade de cada participante: Ter um convênio 
médico (para assistência/cobertura �nanceira em caso de acidente). As equipes médicas que apoiam o 
evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital 
mais próximo, e a partir daí termina a responsabilidade da organização. Todas as despesas hospitalares 
correrão por conta do acidentado. - Zelarmos pela boa imagem do mountain bike. - Preservamos a 
natureza. - Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova. P) Penalização prevista com a 
desclassi�cação para o atleta que: Sujar o meio ambiente descartando embalagens, objetos e/ou lixo 
na natureza - Rebocar ou ser rebocado por outro veículo (a motor) utilizando cordas ou quaisquer 
outros artifícios. - Pegar carona no seu carro de apoio ou qualquer outro. Fazer qualquer alteração 
(recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais o�ciais de prova. - Pedalar sem capacete 
durante a prova. - Manobras desleais contra outro biker- Informações erradas ou falsas na �cha de 
inscrição. - Substituição de bike. - Ser acompanhado por terceiros no percurso (carro, moto, bicicleta 
não inscritas e/ou outros). - Receber manutenção de terceiros fora dos pontos o�ciais de apoio. Ao se 
inscrever nesta competição cada participante declara ter entendido e aceitado todas as normas, e 
isenta o Organizador, Promotor, Patrocinadores e Apoiadores deste evento de toda e qualquer 
responsabilidade quanto a furtos ou roubos, acidentes, ou seja, sobre quaisquer consequências de sua 
participação neste evento.

Santarém - PA, outubro de 2019.                                  


