Este regulamento define as regras da prova, portanto é fundamental o competidor ter
conhecimento do seu conteúdo.
O participante é o único responsável por obter todas as informações sobre o evento,
como: local, data, hora, informações de retirada do kit entre outros.
Equipamentos: É obrigatório o uso de capacete. Aconselha-se que o piloto use luvas,
óculos, alimentos e água para sua segurança e conforto.
A PROVA
O atleta receberá um numeral, que deverá ser usado na frente de sua bike durante a
prova. - Os percursos serão totalmente demarcados com marcação no chão (cal), fitas e
placas de indicação. 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, 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, o
trajeto estará disponível em nosso site, através de planilha, qualquer alteração no trajeto,
será divulgada antes da largada.
É obrigatório apresentar documento de identidade ou documento com foto na retirada
do Kit;

PREMIAÇÃO
- Medalha para os 3 Primeiros de cada categoria;
- Medalha de participação para todos inscrito
O participante deve estar presente no ato da premiação, na hora e local determinado, a
fim de receber seu prêmio caso tenha direito.
A organização não envia premiação via correios em hipótese alguma.

KIT ATLETA
BÁSICO: PLACA + MEDALHA PARTICIPAÇÃO
GOLD: PLACA + JERSEY BRASIL RIDE + SACOCHILA + MEDALHA PARTICIPAÇÃO

CATEGORIAS
A data base para o cálculo das categorias é a idade completa em 31/12/2020.
Categoria Masculina Individual
ELITE: CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE)
JUVENIL: 15 A 16 ANOS
JUNIOR: 17 A 18 ANOS
SUB 23: 19 A 22 ANOS
SUB-30: 23 A 29 ANOS
MASTER A1: 30 A 34 ANOS
MASTER A2: 35 A 39 ANOS
MASTER B1: 40 A 44 ANOS
MASTER B2: 45 A 49 ANOS
MASTER C1: 50 A 54 ANOS
MASTER C2: 55 A 59 ANOS
MASTER D1: 60 A 64 ANOS
MASTER D2: 65 ANOS OU MAIS
PCD*: (Pessoas Com Deficiência) – CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE)
* Isentos da taxa de inscrição. Solicitar cupom por email: br@brasilride.com.br
Categoria Feminina Individual
ELITE: CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE)
JUVENIL: 15 A 16 ANOS
JUNIOR: 17 A 18 ANOS
SUB 23: 19 A 22 ANOS
SUB-30: 23 A 29 ANOS
MASTER A: 30 A 39 ANOS
MASTER B: 40 A 49 ANOS
MASTER C: 50 OU MAIS
PCD*: (Pessoas Com Deficiência) – CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE)
* Isentos da taxa de inscrição. Solicitar cupom por email: br@brasilride.com.br

As inscrições são pessoais e intransferíveis, no entanto, caso necessário, a organização
entregará o Kit para terceiros mediante entrega da "Autorização de retirada de kit por
terceiros" preenchida e assinada, apresentação da cópia do RG do atleta inscrito e de
quem vai retirar o Kit.
Obs: A entrega do Kit NÃO autoriza terceiros a participar da prova!
A organização não enviará via correios nem fará a entrega do kit após a data préestabelecida.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO/REEMBOLSO PARCIAL/TRANSFERÊNCIA
Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o valor da
inscrição aos participantes que desistirem de participar em hipótese alguma. Somente
para pedidos dentro do prazo de 7 dias após a compra online. (conforme Art. 49 do
Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90)
CANCELAMENTO
- O reembolso total por CANCELAMENTO, mediante validação direta da BRASIL
RIDE, respeitará o artigo 49 da lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor:
- O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura
ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de
fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio.
- A taxa de conveniência não é reembolsável.
REEMBOLSO PARCIAL
- Será permitido o cancelamento da inscrição, com o reembolso parcial de 50% do valor
pago, única e exclusivamente, por motivo de lesão, devidamente comprovada por
atestado médico, e no prazo de 30 dias após a data de confirmação da inscrição.
TRANSFERÊNCIA
- Será permitida a transferência da inscrição, única e exclusivamente por motivo de
lesão, devidamente comprovada por atestado médico, no prazo de até 60 dias da data de
realização da prova.
- Em caso de transferência da inscrição para outro atleta será cobrado multa de 20%
sobre o valor da inscrição padrão, respeitando o prazo acima estabelecido.
- O participante detentor da vaga deverá comunicar a organização do evento a respeito
da transferência para outro atleta (br@brasilride.com.br).
- Em caso de transferência da inscrição para a prova do ano subsequente será cobrada
diferença de valores das inscrições correspondentes.
- Caso o atleta transfira sua inscrição de um ano para o outro não poderá mais solicitar o
reembolso parcial.
- O participante detentor da vaga deverá comunicar a organização do evento a respeito
da transferência para o ano subsequente, informando o nome e o número de inscrição.
(br@brasilride.com.br).
- Depois de encerrada as inscrições, para efetuar qualquer alteração, será cobrado uma
taxa de 50% do valor da inscrição paga.

PENALIZAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO
- Enviar dados incorretos no preenchimento da inscrição. - Completar a ficha de
inscrição com informações falsas. - Inscrever-se na categoria não correspondente. - Não
usar capacete durante a prova. - Completar a prova sem o número de identificação
(salvo por queda) - Realizar manobras ou atitudes desleais contra outros ciclistas. -

Trocar de bicicleta ou ciclista - Ser acompanhado por equipe de apoio ao longo do
percurso da prova. Cortar caminho ou não passar por caminho demarcado. - Pegar
carona durante a prova. - Tumultuar o trabalho da organização antes, durante ou após a
prova e na apuração dos resultados. - Sujar as trilhas e percursos e áreas de
concentração. - Desrespeitar qualquer membro da organização. - Os casos omissos serão
julgados pela comissão organizadora da prova.
Cabe ao atleta inscrito a responsabilidade de conferir seus dados de inscrição (idade e
categoria inscrita) na lista publicada no site antes da largada da prova. Dados incorretos
deverão ser comunicados à organização por escrito ou email antes da largada, estando
passível de desclassificação caso venha a competir com dados incorretos.
APOIO
- No decorrer do percurso haverá fiscais cuja função é orientar os participantes quanto
ao percurso, oferecer apoio quando necessário (se possível), e fiscalizar a passagem dos
participantes. - Haverá também ponto(s) de abastecimento de água no percurso. Haverá também socorro médico durante e no final da prova para os competidores.
RESPONSABILIDADES
O competidor inscrito assinará um termo de responsabilidade por livre e espontânea
vontade demonstrando que leu e está de acordo com o seu regulamento. Está ciente de
que esta competição é um esporte de risco. Atesta que está clinicamente em condições e
devidamente treinado. Concorda em observar qualquer decisão oficial da corrida
relativa à possibilidade de terminá-la seguramente. Assume todos os riscos em correr a
Copa, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, assalto, efeitos
do clima, incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego. Tendo
em lista esta renúncia de direitos e conhecendo todos estes fatos já citados, aceita a
inscrição e isenta os organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus
representantes ou sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades por qualquer
fato que coloque fora da participação da Maratona XCM Brasil Ride. Concede
permissão à organização, para que utilize fotos, filmes, gravações, etc. para divulgação
que mostre a participação.
Clique aqui para imprimir o Termo de Responsabilidade
ATENÇÃO: A prova pode ser adiada em caso de mau tempo (chuva forte, vendaval,
outros), ou caso chova em excesso na semana da prova, estragando o circuito e
prejudicando a integridade física dos participantes. É de responsabilidade do
participante, ver as informações em nosso site no dia anterior a prova, caso haja a
mudança o participante pode usar sua inscrição para a nova data ou para próxima etapa.
A nova data será disponibilizada em até 30 dias em nosso site.
O participante que ceder seu número para outra pessoa será responsável por qualquer
acidente ou dano que esta pessoa venha sofrer. É obrigatório o uso do numero de
identificação durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os
participantes que não cumprirem este artigo!
Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito,
até trinta minutos após a divulgação dos resultados mediante ao pagamento de uma taxa

de R$ 200,00 que será reembolsada em caso de erro da organização, e será analisada por
uma comissão composta pela direção da prova, atletas e partes envolvidas.

