
 
 

REGULAMENTO GERAL 

DESAFIO CERRO MBARACAYÚ 

27 de JUNHO de 2021 

 

Com o objetivo de despertar nas pessoas o interesse pela prática esportiva 

através do uso da bicicleta na região de Paranhos/MS/Brasil e Ipejhú/PY, serão 

disputadas no sistema maratona (speed e mountain bike de longa distância). Os 

circuitos serão SPEED, MTB Masculino, MTB Feminino e TURISMO, que irão largar 

separadamente conforme programação da prova.  

 O roteiro de prova será em sua totalidade em vias de asfalto, exigindo total 

atenção dos atletas prevalecendo às leis de trânsito quando em vias públicas e o uso 

do bom senso para o bom andamento da prova. A organização da prova poderá alterar 

o percurso da prova, sem aviso prévio, por questões de segurança ou de força maior. 

 Somente os ciclistas que completarem o circuito determinado pela 
organização, serão qualificados como finalistas oficiais da prova. O ciclista deve 
sempre seguir o trajeto oficial, conforme sinalização e obedecer às instruções dos 
staffs do percurso. A prova não terá uso exclusivo de qualquer via pública durante o 
trajeto de prova. Todos os regulamentos de trânsito regulares devem ser observados 
em todos os momentos durante a realização da prova. (No Brasil e no PY dirige-se no 
lado DIREITO da estrada!)  

 
 

Protocolo de Biossegurança a serem seguidos: 
 

Por Atletas: Uso de Máscara de Proteção na área urbana, evitar aglomeração 
mantendo o distanciamento social, obedecer a todos os protocolos de combate ao 
COVID-19. 

Pela Organização: Será auferida a temperatura corporal de todos os atletas no 
momento da entrega do Kit e do termo de responsabilidade devidamente assinado, 
conferindo o uso de máscaras e dando informações sobre o evento e protocolos que 
serão seguidos na prova. 
Durante o evento: O percurso completo será realizado em terras paraguaias, a largada 

será na Ruta Nacional 13, local aberto e haverá marcação no solo para distanciamento 

entre atletas respeitando as categorias MTB e Speed e a separação entre masculino e 

feminino. O resultado da prova será por posição de chegada e a entrega de troféus 

será realizada 1 (uma) hora após a chegada dos 3 (três) primeiros colocados, por um 

staff portando todos os equipamentos de EPI necessários evitando contato físico com 

os atletas. O local da premiação será na área externa da Rodoviária Municipal de 

Paranhos em local aberto e espaçoso respeitando as normas de distanciamento. 

Equipe de Apoio: Estará portando todos os EPIs necessários nos pontos de apoio e na 

Rodoviária para receber os atletas. 



 
CAPÍTULO I – Da largada 

 

Artigo 1. O Desafio  Cerro Mbarcayú será realizado no dia 27 de Junho de 2021. 

Artigo 2. O horário de largada será às 8h30, iniciando pela Categoria Speed e 

subsequentemente, nessa ordem, as categorias MTB Masculino, MTB Feminino e 

Turismo na Ruta Nacional 17 em frente à Rodoviária Municipal de Paranhos/MS, com 

qualquer condição climática. 

Parágrafo único – O horário de largada ficará sujeita a alteração em razão de eventuais 

problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de comunicação ou 

suspensão no fornecimento de energia. 

Artigo 3. Esta corrida é organizada pela Equipe Fronteira Bike que terá competência 

para resolver qualquer problema ou responder dúvidas durante a prova de ciclismo. 

Artigo 4. As provas de ciclismo serão disputadas nas categorias por idade e sexo, nas 

modalidades de SPEED e MTB. 

 
Capítulo II – Percurso e Categorias 

 

Artigo 1. O Atleta deverá se inscrever na faixa etária correspondente à idade que o 

mesmo terá no ano vigente do Evento. Dentro da categoria que o atleta deseja se 

inscrever deverá observar a idade referente à respectiva categoria. 

Artigo 2. A prova será dividida em 4 percursos: 
2.1 Percurso Speed Masculino(80km) – largada às 8h30 
2.1.1 Speed Masculino Elite (Idade livre) 
2.1.2 Speed Masculino Master A (De 30 a 39 anos) 
2.1.2 Speed Masculino Master B (40 anos ou mais) 
2.2 Percurso MTB Masculino (70km) – largada após a categoria Speed 
2.2.1 MTB Masculino Sub 30 (até 29 anos) 
2.2.2 MTB Masculino Master A (de 30 a 39 anos) 
2.2.3 MTB Masculino Master B (de 40 a 49 anos) 
2.2.4 MTB Masculino Master C (50 anos ou mais) 
2.3 Percurso MTB Feminino (60km) – largada após a categoria MTB Masculino 
2.3.1 MTB Feminino Sub 35 (até 35 anos) 
2.3.2 MTB Feminino 36 Acima (36 anos ou mais) 
2.4 Percurso Turismo (30km) – largada após a categoria MTB Feminino 
2.4.1 Turismo Masculino 
2.4.2 Turismo Feminino 

 

Capítulo III – Da Inscrição 

 

Artigo 1. Poderão participar da prova o(a) competidor(a), aqui denominado (a) ciclista, 

que se inscrever na prova no prazo determinado e expressar concordância com as 

normas deste Regulamento. 

Artigo 2. As inscrições serão realizadas no site htp://www.timio.com.py/ a partir de 1 

de Junho de 2021. 



Artigo 3. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção na 

ficha de inscrição, que é parte integrante deste regulamento o(a) ciclista aceita todos 

os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no 

evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE que também é parte 

integrante deste regulamento. 

Artigo 4. As inscrições acontecerão até dia 25 de Junho até as 22:00hs de 2021. 

Artigo 5. A Equipe Fronteira Bike poderá, a qualquer momento, suspender ou 

prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de 

necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

Artigo 6. Os ciclistas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na 

ficha de inscrição. 

Artigo 7. A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer 

ciclista ser substituído por outro, em qualquer situação. 

Parágrafo 1º O ciclista que ceder o número da bicicleta para outra pessoa será 

responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha sofrer, isentando o 

atendimento e qualquer responsabilidade da comissão organizadora. 

Parágrafo 2º Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios 

definidos por lei, o (a) ciclista será desclassificado da prova, poderá responder por 

crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades competentes. 

Artigo 8. Para o desafio, a idade MÍNIMA para ciclistas participarem é de 18 anos, e, no 

caso de serem menores de 18 anos, deverão apresentar termo de autorização 

assinado pelo responsável legal. 

 

Capítulo IV – Da Entrega de Kits 

 

Artigo 1. O local, a data e os horários de entrega de kits serão divulgados pela 

comissão organizadora, antecipadamente. O(A) ciclista que não retirar o sua placa na 

data e horário estipulado pela organização terá sua inscrição cancelada. 

Artigo 2. O kit só poderá ser retirado pelo ciclista mediante a apresentação de 

documento de identificação (RG e CNH) e respectivo termo de responsabilidade 

preenchido e assinado. 

Artigo 3. O KIT BÁSICO será composto por um número e garra de gato. 

Artigo 4. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados. 

Artigo 5. Não serão aceitas reclamações cadastrais como também dos itens que 

compõe o kit, após sua retirada. 

 

Capítulo V – Das Instruções e Regras para a Corrida 

 

Artigo 1. Os ciclistas deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos, uma hora 

de antecedência (07h30) da largada da categoria SPEED, quando serão dadas as 

instruções finais. 



Artigo 2. A cada ciclista será fornecido um número que deve ser usado visivelmente na 

bicicleta, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da corrida, sendo 

passíveis de desclassificação os atletas que não cumprirem esta obrigação. 

Artigo 3. É obrigação dos ciclistas ter conhecimento prévio do percurso da corrida. 

Artigo 4. Na hipótese de desclassificação dos ciclistas primeiros colocados, serão 

chamados os classificados subsequentes. 

Parágrafo Único: Por exemplo, se o 1º(primeiro) colocado seja desclassificado, 

automaticamente o 2º (segundo) colocado passa a ser o 1º (primeiro) e assim 

sucessivamente. 

Artigo 7. Os ciclistas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, 

aclives ou declives que possam existir no percurso. O departamento organizador não 

se responsabiliza por possíveis defeitos na pista. Por conta disso, os ciclistas terão a 

informação das ruas que integram o percurso da corrida com antecedência. 

Artigo 8. Os ciclistas deverão observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio 

auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o 

acesso às áreas distintas do percurso demarcado, utilizando-se de caminhos sem 

serem os sinalizados para tal situação. O descumprimento destas regras causará a 

desclassificação do (a) ciclista. 

Artigo 9. O (a) ciclista que empurrar o (a) outro (a) ciclista, de modo a impedir sua 

progressão, estará passível de desclassificação da corrida. 

Artigo 10. Não será permitido ao ciclista continuar a corrida que tenha 

voluntariamente deixado o percurso. 

Artigo 11. O (a) ciclista deve retirar-se imediatamente da corrida se assim for 

determinado por um membro da equipe de profissionais da saúde oficial indicada pela 

Comissão Organizadora. 

Artigo 12. Os (as) ciclistas serão classificados na ordem em que o pneu dianteiro atinja 

o plano vertical que passa pela borda anterior da linha de chegada. 

Artigo 13. A prova será realizada segundo as Regras contidas neste regulamento. 

Parágrafo 1. É obrigatório uso de Capacete e devidos equipamentos de segurança. O 

atleta não estará autorizado a largar e/ou participar do desafio caso não esteja 

utilizando capacete. 

Parágrafo 2. A largura dos pneus das bicicletas que participarem dos percursos MTB 

Masculino e Feminino não poderão ser inferiores a 2.0 polegadas. 

 
Capítulo VI – Da Premiação 

 

Artigo 1. A premiação desta corrida será assim distribuída da seguinte: 

1.1 Para Classificação Geral de Speed, MTB Masculino e MTB Feminino 
1º Colocado: Troféu + R$500,00 
2º Colocado: Troféu + R$300,00 
3º Colocado: Troféu + R$200,00 
4º Colocado: Troféu + R$150,00 
5º Colocado: Troféu + R$100,00 
1.2 Para Classificação por Categoria de Speed, MTB Masculino e MTB Feminino 



1º Colocado: Troféu  
2º Colocado: Troféu  
3º Colocado: Troféu  
4º Colocado: Troféu  
5º Colocado: Troféu  
1.3 Para o Percurso Turismo haverá Classificação Geral e a seguinte premiação 
1º Colocado: Troféu  
2º Colocado: Troféu  
3º Colocado: Troféu  
4º Colocado: Troféu  
5º Colocado: Troféu  
Parágrafo Único. Haverá premiação especial para o Rei do Cerro no Speed e MTB 
Masculino e para a Rainha do Cerro no MTB Feminino. Serão premiados com troféu + 
R$100,00 cada. Para qualificarem, os atletas deverão gravar suas atividades no strava e 
estar com suas atividades salvas no horário da conferência, o vencedor será aquele 
que realizar o segmento em menor tempo. 
Artigo 2. Os (as) ciclistas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio 

devidamente uniformizado, assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a 

categoria dele for chamada. O (a) ciclista que não comparecer ao pódio durante a 

cerimônia de premiação  

Artigo 3. Os resultados oficiais da corrida serão informados após o término de cada 

categoria/ modalidade que será computado por ordem de chegada. 

 

Capítulo VII - Das Condições Físicas do Atleta e Serviços de Apoio 

 

Artigo 1. Todos(as) os(as) ciclistas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 

para realização da corrida, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua 

aptidão física para participar da corrida. A comissão organizadora não se 

responsabilizará pela saúde física dos ciclistas. 

Artigo 2. O ciclista é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua 

condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 

competição. 

Artigo 3. A comissão organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento 

médico dos ciclistas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela 

participação na prova. 

Artigo 4. Ao longo do percurso da corrida haverá postos de hidratação conforme 

determinado pela Organização do Evento 

 

Capítulo VIII – Dos Direitos de Imagens e Direitos Autorais 

 

Artigo 1. O (a) ciclista que se inscreve e consequentemente participa da corrida está 

incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada 

através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, vídeos e televisão, ou 

qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos à prova. 



 

Capítulo IX – Da suspensão, adiamento e cancelamento do Evento Esportivo 

 

Artigo 1. A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos ciclistas, poderá 

determinar a suspensão da prova, iniciada ou não, por questões de segurança pública, 

vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a corrida, por qualquer um 

destes motivos, esta será considerada realizada e não haverá designação de nova data 

para realização da prova. 

Parágrafo Único. Os (as) ciclistas ficam cientes que deverão assumir, no ato da 

inscrição, todos os riscos e danos da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) 

por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior, não 

gerando qualquer responsabilidade para o departamento organizador. 

Artigo 2. A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério do departamento 

organizador, sendo comunicando aos inscritos esta decisão pela imprensa. 

 
Capítulo X – Da Disciplina 

 Artigo 1. Qualquer ato de irregularidade dentro da competição do ciclista o mesmo 

será punido. 

Parágrafo 1. O ciclista que vier agredir verbalmente ou fisicamente qualquer membro 

da comissão organizadora, fiscalizadora e participante do evento o mesmo será 

automaticamente desclassificado da competição e suspenso da próxima edição do 

evento. 

Parágrafo 2. O ciclista que vier se beneficiar ou tentar tirar proveito de qualquer ato de 

irregularidade o mesmo será automaticamente desclassificado da competição e 

suspenso da próxima edição do evento. 

 

Capítulo XI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 

sinalização para a orientação dos ciclistas. 

Artigo 2. A comissão organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades 

da corrida, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente. 

Artigo 3. Não haverá reembolso, por parte do departamento organizador, bem como 

de seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente ou danos aos 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos ciclistas no evento, independente de 

qual for o motivo, tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que 

porventura os ciclistas ou terceiros venham a sofrer durante a participação na corrida. 

Os custos de transporte, hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e 

depois da mesma serão de responsabilidade exclusiva do ciclista. 

Eu, “identificado no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas 
faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 



1. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta CORRIDA e 
estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça 
de praticar atividades físicas. 

2. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e 
suas consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade 
de invalidez e morte), isentando o Departamento de Esporte, seus 
organizadores e colaboradores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por 
quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, 
advindos da participação nesta PROVA. 

3. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do 
regulamento da CORRIDA. 

4. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e 
entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação 
e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a 
devida autorização por escrito dos organizadores; e, também, de qualquer 
material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos ciclistas 
e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou 
autoridades, das áreas acima descritas. 

5. Em caso de participação neste evento, representando equipes de ciclistas ou 
prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno 
conhecimento, e que aceito o regulamento da corrida, bem como, a respeitar 
as áreas da organização destinadas a mesma, e que está vedada minha 
participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais 
inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais 
sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da CORRIDA 
e do local do evento em qualquer tempo. 

6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de 
reclamação sobre tais aspectos da corrida. 

7. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de 
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de 
comunicação, sem geração de ônus para o Departamento de Esporte Escolar 
organizadores, mídia e patrocinadores. 

8. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de 
segurança pública ou força maior, todos os eventuais custos referentes à 
locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos 
pelo ciclista será suportado única e exclusivamente por mim, isentando a 
Comissão Organizadora e o departamento responsável pelo ressarcimento de 
qualquer destes custos. 

9. Assumo com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência 
médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha 
participação nesta corrida; antes, durante ou depois da mesma. 

10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência 
da minha participação nesta prova. 

 


