REGULAMENTO OFICIAL
“DESAFIO DOS FORTES 2017”
Amigos Desafiadores do Pedal,
Saudamos a todos os ciclistas que por algum motivo chegaram até aqui!
Este regulamento foi montado e aperfeiçoado a partir de provas de sucesso no
Brasil. As categorias foram especialmente escolhidas para o “DESAFIO DOS
FORTES”, mas serão seguidos os regulamentos e as normas disciplinares da
Federação

Metropolitana

de

Ciclismo

do

Distrito

Federal

FMCDF,

Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC, Federação Goiana de Ciclismo FGC e União Ciclista Internacional - UCI.
Convidamos você para que juntos, façamos uma grande festa!
Organização “Desafio dos Fortes 2017”

Ao se inscrever nessa competição, cada participante declara que:
1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele, com especial
atenção aos itens 7e 8;
2) Participa do Desafio dos Fortes 2017 por livre e espontânea vontade; em
seu nome e de seus sucessores, isenta os Organizadores, Promotores,
Patrocinadores

e

Supervisores

desse

evento,

de

toda

e

qualquer

responsabilidade sobre quaisquer conseqüências, acidentes, furtos, danos e
prejuízos que possam advir de sua participação nesta prova, NÃO cabendo
qualquer tipo de indenização;
3) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a
participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente
para essa prova; até a data de sua inscrição, não foi impedido de participar de
qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa drogas e não faz uso
abusivo de bebidas alcoólicas;
4) Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação,
translado,

seguro,

assistência

médica

e

quaisquer

outras

despesas

necessárias ou provenientes da sua participação nesse evento, antes, durante
ou depois dele;
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5) Está ciente de que a prova se desenrola por vias públicas e
particulares abertas ao trânsito normal de veículos, devendo as leis vigentes
ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos
pessoais ou materiais causados por sua participação nesse evento;
6) Está ciente de que é o único responsável pela guarda de seu
equipamento (bicicleta, acessórios, capacete etc) durante toda a prova;
7) Está ciente de que a Organização se reserva do direito de, a qualquer
momento, rejeitar a inscrição de um atleta;
8) Está ciente de que se o atleta tiver apoio fora dos locais indicados pela
Organização, estará automaticamente desclassificado;
9) Está ciente de que é proibido jogar embalagens ou lixo durante percurso e
que, em caso de ocorrência por sua parte, por parte de sua equipe de apoio ou
acompanhantes, será desclassificado (no caso de categoria dupla, ambos
serão desclassificados);
9) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar
o tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de
sangue e derivados sangüíneos;
10) Está ciente de que a Medalha do Desafio dos Fortes 2017 é um prêmio
dado a cada atleta inscrito na prova. O não comparecimento do atleta no dia da
competição, não obriga a Organização da entrega futura da medalha;
11) Está ciente de que, além deste Regulamento Particular, sua
participação está sujeita às normas impostas pela FGC, CBC E UCI.

1) TIPO E CONSTITUIÇÃO DA PROVA
Essa competição se constitui em formato de Ultramaratona de Mountain
Bike, por percurso sinalizado com fitas, cal e placas.
A prova será disputada em 2 (dois) dias: 30/09 e 01/10/2017, no Município
de Pirenópolis/GO.

1.1) Distâncias aproximadas:
1º. Dia (30 de Setembro):
 Percurso

A

=

87

km

(aproximadamente,

podendo

sofrer

alterações) (altimetria oficial será disponibilizada em nosso site)
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 Percurso

B

=

55

Km

(aproximadamente,

podendo

sofrer

alterações) (altimetria oficial será disponibilizada em nosso site)
2º. Dia (01 de Outubro):
 Percursos A e B = 60 Km (aproximadamente, podendo sofrer
alterações)

(altimetria

oficial

será

disponibilizada

em

nosso

site)
1.2) Horários das largadas:
 1º. Dia (30 de Setembro): Largada pontualmente às 09h00 podendo
sofrer alteração na Prainha no Centro de Pirenópolis e chegada no mesmo
local. (o local e horário podem ser alterados mediante aviso por meio das
redes sociais e outros meios de comunicação).
 2º Dia (01 de Outubro): Largada pontualmente às 08h00 na Prainha
no Centro de Pirenópolis e chegada no mesmo local.

1ª OBS: Em ambos os dias, haverá um deslocamento controlado até o
momento da chamada “relargada”, em ponto fora da área urbana, a fim de
evitar acidentes. Pedimos atenção aos atletas para que não haja brincadeiras
ou até mesmo, manobras desleais durante o deslocamento, estando sujeitos à
desclassificação ou penalização, conforme definido pelo Comissário da CBC.
As distâncias/altitudes exatas, horários e os locais para apoio serão informados
no Programa de Prova (entregue junto com o kit do atleta), e no site oficial do
evento: www.desafiodosfortespiri.com.br – nas proximidades do evento.

2ª OBS: A prova se desenrola por estradas e trilhas abertas ao trânsito
normal de veículos. Esteja atento, trafegue sempre em sua mão de
direção e respeite as leis de trânsito. Muita atenção nos cruzamentos, nas
curvas e na indicação dos fiscais.

3ª OBS: O roteiro poderá ser alterado em caso de chuva forte ou força maior.
Nesse caso, siga sempre a sinalização oficial e a orientação dos fiscais.
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2) PARTICIPANTES/CATEGORIAS/PERCURSO:

CATEGORIAS INDIVIDUAIS MASCULINAS

CATEGORIA
*Elite Masculina

PERCURSO
A

IDADE

DESCRITIVO

A partir de 19 anos Nascidos em 1998 e anos anteriores

Sub23

B

19 a 22 anos

Homens nascidos de 1994 a 1997

Sub30

A

23 a 29 anos

Homens nascidos de 1988 a 1994

Master A1

A

30 a 34 anos

Homens nascidos de 1983 a 1987

Master A2

A

35 a 39 anos

Homens nascidos de 1978 a 1982

Master B1

A

40 a 44 anos

Homens nascidos de 1973 a 1977

Master B2

A

45 a 49 anos

Homens nascidos de 1968 a 1972

Master C1

A

50 a 54 anos

Homens nascidos de 1963 a 1967

Master C2

A

55 a 59 anos

Homens nascidos de 1958 a 1962

MASTER D

B

60 anos acima

SPE***

B

Idade Livre

Nascidos em 1957 e anos anteriores
Portadores de deficiência (sujeito a
avaliação do Comissário da CBC)

CATEGORIAS INDIVIDUAIS FEMININAS
*Elite Feminina

A

A partir de 19 anos

Master 30 + Feminina

A

30 anos acima

Turismo Feminino

B

Idade Livre

Nascidos em 1997 e anos anteriores
Feminina Nasc. Em 1987 e anos
anteriores
Feminina aberta – Iniciantes

CATEGORIAS INDIVIDUAIS MASCULINAS

Juvenil

B

15 a 18 anos

Expert

A

19 a 29 anos

Turismo Masculina

B

Idade Livre

Peso Pesado

B

Idade Livre

Homens nascidos de 2002 a 1999
Obs: Caso essa categoria não tenha
pelo menos 5 atletas inscritos, ela
será extinta, passando os atletas
inscritos para a categoria turismo
masculina sem que haja acumulo de
premiação.
Homens nascidos de 1998 a 1988
Masculina aberta – Iniciantes
Homens com peso comprovado acima
de 90 kg
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Segurança Pública

A

Idade Livre

Obs: Caso essa categoria não tenha
pelo menos 5 atletas inscritos, ela
será extinta, passando os atletas
inscritos para a categoria turismo
masculina sem que haja acumulo de
premiação.
Masculina aberta a Militares, Polícia
Civil, Guarda Municipal, Bombeiros)

CATEGORIAS DE DUPLAS
** Dupla 1

A

19 anos acima

Soma das idades menor ou igual a 64

** Dupla 2

A

19 anos acima

** Dupla 3

A

19 anos acima

**Dupla Mista 1

A

Idade Livre

Soma das idades entre 65 e 72
Soma das idades entre 73 e 85 e
acima.
Formada por 1 Homem e 1 Mulher –
Obs: Caso essa categoria não tenha
pelo menos 5 atletas inscritos, ela
será extinta, passando os atletas
inscritos para a categoria turismo
masculina e turismo feminina sem
que haja acumulo de premiação.

**Modo de cálculo = soma das idades dos dois atletas.
***Portadores de Necessidades Especiais Comprovadas.

CATEGORIA DESAFIE SEU LIMITE
*Cicloturismo

B

Idade Livre

A categoria “DESAFIE SEU LIMITE” foi criada especialmente para os amantes do
Mountain Bike que curtem um evento no estilo “cicloturismo”, visando apenas
diversão, contemplação do percurso e superação pessoal. Desse modo, essa
categoria não computa tempo e não tem direito a podium. Contudo, o
participante se obriga a respeitar um tempo limite para o término do percurso,
tendo direito à medalha de participação.

OBSERVAÇÕES:
I) A referência usada para o cálculo das idades é o dia 31/12/2017.
II) Todos os atletas deverão entregar, obrigatoriamente, a declaração para
retirar o kit (disponível no site e disponível no ato da inscrição) preenchida e
assinada.
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III) * Menores de 18 anos deverão entregar, obrigatoriamente, a declaração
para retirar o kit (baixe arquivo no site e estará disponível no ato da
inscrição) preenchida e assinada pelo seu respectivo responsável LEGAL
(pai ou mãe), que valerá como a sua autorização para participar no evento.
IV) As inscrições são individuais. No caso de duplas, cada atleta deverá
efetuar a sua própria inscrição, e citar, obrigatoriamente, o nome de seu (sua)
parceiro(a) no formulário.

3) INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas somente pela internet, as quais terão início em
01 de junho de 2017.
 Valor 1º Lote: para as 500 primeiras vagas ou até o dia 26/07/2017 = R$
245,00 por atleta
 Valor 2º Lote: para 400 vagas ou de 27/07/2017 até o dia 20/08/2017
= R$ 295,00 por atleta
 Valor 3º Lote: para 300 vagas de 21/08/2017 até o dia 16/09/2017
= R$ 345,00 por atleta
 Após 16/09/2017, se ainda houver vagas = R$ 395,00 por atleta, o qual
poderá ficar sem a medalha prêmio da Ultramaratona “DESAFIO DOS
FORTES 2017”, mediante termo assinado de concordância do atleta, tendo em
vista que a Organização possui um prazo para fechamento do pedido de
confecção das medalhas.
O atleta, no ato da inscrição, terá a opção de compra da camisa de ciclismo
personalizada do evento, pelo valor de R$ 85,00. Tal valor será somado ao da
inscrição, cujo pagamento será feito no mesmo boleto.

3.1) Procedimento:
a) Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição no site
www.sistime.com.br
b) Imprima o boleto através do site e realize o pagamento até a data limite
constante no boleto.
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c) O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data de
confirmação do pagamento do boleto, e não da data de preenchimento da ficha
de inscrição.
e) O comprovante de pagamento é um documento único e, em caso de
dúvida, deverá ser apresentado na Secretaria da Prova para a retirada do kit do
atleta.
f) Somente será aceito o cancelamento da inscrição e devolução do
dinheiro em caso de falecimento ou acidente do atleta.

OBSERVAÇÕES:
 Para efetivação da inscrição, todos os atletas deverão doar, no mínimo, 2
Kg de alimentos não perecíveis no dia e local da entrega do kit de prova. Os
alimentos arrecadados serão destinados à ações sociais nos Municípios por
onde a prova passar.
 Caso o atleta não puder comparecer à prova e já tiver feito a inscrição,
terá até o dia 01/09/2017, mediante a comprovação e motivação justa do
não comparecimento, para solicitar a transferência, estando sujeita à
aprovação da Comissão Organizadora.
 Pedidos de alterações de dados na ficha de inscrição serão aceitos até o
dia 01/09/2017.
 Vagas limitadas a 1.200 (um mil e duzentos) atletas.
 À Organização se reserva ao direito de, a qualquer momento, rejeitar a
inscrição de um atleta, por qualquer motivo que não seja condizente aos
valores e finalidades dessa competição, os quais são voltados para o fomento
ao esporte, saúde, preservação e contemplação da natureza, superação
pessoal e agregação de familiares e amigos.
 Poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos,
adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio aviso.
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4) ENTREGA DE KITS DOS ATLETAS, PROGRAMA DE PROVA E
BRIEFINGS
Para recebimento dos kits, os atletas deverão apresentar um documento de
identidade e declaração de retirada do kit (download no site oficial do
evento) impressa, preenchida e assinada (para menores de 18 anos, a
declaração deverá ser assinada pelo responsável com os seus dados: nome,
RG, CPF e grau de parentesco), comprovante de pagamento do boleto e a
sua doação de, no mínimo, 2 Kg de alimentos não perecíveis.
Os kits (placas com números, adesivos de apoio, lacres, mapas, brindes e
o Programa de Prova) deverão ser retirados no dia 29/09 (sexta-feira)
durante todo o dia na Secretaria de Prova, no local da largada. No sábado,
dia 30/09, até 45 minutos antes da largada, na Secretaria da Prova (local da
largada).
O Programa de Prova é um complemento deste Regulamento, podendo
ser modificado, o qual informará o horário de término da competição nos dois
(2) dias (tempo regulamentar), e será publicado no site oficial nas proximidades
da prova.
Os Informativos do evento serão disponibilizados em site oficial do evento,
nos dias que antecederem à prova. Demais orientações importantes serão
repassadas no Congresso Técnico que ocorrerá em dia e local a serem
definidos pela Organização e informadas no site oficial e redes sociais.
Não haverá entrega de kit de participação após o início da
competição.

5) PONTUAÇÃO E BONIFICAÇÕES/POSTOS DE CONTROLE (PCS)
DURAÇÃO DA PROVA
O resultado final será apurado pela soma dos tempos dos dois dias de
prova, sendo determinado o início de contagem do tempo a partir da primeira
largada, juntamente com o deslocamento.
Ao longo do percurso, haverá PC’s (Postos de Controle) especiais para a
fiscalização do roteiro, os quais serão repassados no Congresso Técnico que
ocorrerá em dia e local a serem definidos pela Organização e informados no
site oficial e redes sociais.
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Poderá haver travessia de BR em ambos os dias, onde todos os atletas
deverão respeitar as regras que a Organização impor, sendo obrigatória a
parada, colocando um pé no chão, onde será marcada a placa, devendo o
atleta atravessar a BR com toda segurança e atenção.
A todo momento terá pessoal autorizado pela Organização, juntamente
com o apoio da Polícia Militar, paralisando o trânsito para não haver prejuízo de
tempo para nenhum atleta.

OBSERVAÇÃO: o recebimento e a conferência para a marcação de
passagem é de total responsabilidade de cada atleta. Só serão marcados
aqueles que respeitarem o procedimento acima. Tumultuar o trabalho dos
fiscais implicará na desclassificação do atleta infrator.
No caso da categoria de Duplas, a sua passagem só será validada
mediante o registro do segundo membro, independentemente de estarem
juntos ou não. O tempo final de prova será determinado pelo horário de
passagem do último componente.
O atleta que por algum motivo não completar o 1º dia de prova, poderá
competir normalmente no 2º dia, estando ciente de que seu tempo não
estará mais contando para efeito de soma para Resultado Final. Mesmo
assim, o atleta receberá a medalha de participação, desde que tenha largado
no 1º dia de prova.
O atleta que não estiver dentro do tempo projetado (a ser divulgado no
Programa de Prova), em qualquer ponto do percurso, será convidado a retirarse da competição, finalizando a prova nesse ponto, a partir do qual a
Organização não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio
ao competidor. Será, então, convidado a embarcar em veículos cedidos pela
Organização (se for o caso) para retornar ao ponto de apoio ou de chegada, (o
que estiver mais próximo).

6) RESULTADOS
Os resultados serão divulgados da seguinte forma:
 30/09/2017 - A divulgação do resultado (somente daqueles que
completaram a prova dentro do horário estipulado no Programa de Prova) se
dará na Secretaria de prova do evento (local de chegada) às 20:00
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horas. Recursos e observações só serão aceitos até 15 minutos da
divulgação

dos

resultados. Passado

esse

prazo,

o

resultado

será

homologado pela Organização e divulgado como oficial.
OBSERVAÇÃO: Aqueles que terminarem fora do tempo regulamentar só
aparecerão nas listagens de resultados publicadas na internet, após o término
do evento. O tempo oficial de término de prova dessa etapa fica determinado
para as 18h00min.
 01/10/2017 - Ao longo do término desse dia, tão logo a equipe de
cronometragem apure os resultados finais com os 10 (dez) primeiros colocados
de cada categoria, os vencedores serão anunciados e os resultados, afixados
para avaliação dos atletas interessados. A partir daí, fica aberto o prazo de 15
(quinze) minutos para recursos. Passado esse prazo, o resultado será
homologado pela Organização e divulgado como oficial.
Esse procedimento visa acelerar o processo de entrega da premiação e
evitar equívocos durante a cerimônia.
O tempo oficial de término de prova dessa etapa fica determinado para as
14h00min.
Os participantes de eventos de etapas deverão largar e terminar todas
as etapas para que tenham direito a classificação final. Caso contrário,
serão dados como desistentes ou abandono. Neste caso, não terão seus
nomes publicados na classificação geral final da competição.
 Desempate -

O

resultado

do

dia 30/09 servirá

como

critério

de

desempate.

7) OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES
Todo atleta deverá acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao
seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do evento para
verificar possíveis modificações do Regulamento, das notícias e informações
para sua participação no evento. Deverá, ainda, levar consigo toda a comida e
bebida que for consumir durante a competição.
A título de apoio suplementar, a Organização fornecerá água potável para
reabastecimento dos squeezes dos atletas (até 500 ml), em pontos de apoio ao
longo do percurso.
Abaixo, sugerimos aos atletas algumas dicas importantes:
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 (opcional) Possuir um seguro de vida compatível com as necessidades de
seus dependentes e beneficiários. (A organização realiza seguro de vida para
todos os atletas inscritos antecipadamente, o qual servirá para cobrir despesas
hospitalares, caso o atleta se acidente no percurso. O seguro não cobre
despesas, caso o atleta passe mal por cansaço ou falta de treino).


(opcional) Possuir seguro total em todo o seu equipamento (bicicleta,

capacete, acessórios etc). Cada atleta é responsável pelo zelo e pela guarda
de todo o seu equipamento/material de prova e objetos pessoais.


Possui um bom convênio médico para assistência/cobertura financeira

em caso de acidente.
OBSERVAÇÃO: As equipes de saúde que apóiam o evento prestarão
somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um
hospital mais próximo. A partir daí, termina a responsabilidade da Organização
do evento, devendo todas as despesas hospitalares correr por conta do
acidentado.


Manter os números (frente da bicicleta e costas do atleta) claramente

visíveis durante toda a competição.


Número dorsal é obrigatório o uso durante todo o trajeto.



Facilitar e dar passagem aos atletas mais rápidos que queiram

ultrapassá-lo.


Receber a marcação nos PCs de roteiro e apresentá-las ao PC de

chegada.


Zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela preservação da

natureza.


Respeitar as leis de trânsito durante toda a prova.



Notificar imediatamente à Secretaria de Prova se vier a abandonar a

competição por qualquer motivo. Caso isso não ocorra, à Organização se
reserva o direito de promover uma busca organizada e cobrar desse
participante todos os custos que forem gerados por esta ação.

8) PENALIZAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO
Serão penalizado o atleta que:
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 Sujar o meio ambiente: descartar embalagens, objetos e/ou lixo na
natureza (caso a Organização forneça água em algum ponto do percurso, as
embalagens deverão ser descartadas até, no máximo, 20 metros desse ponto).
Todas as garrafas recolhidas serão doadas para fins sociais e de reciclagem.
 Rebocar ou ser rebocado por outro veículo (a motor), utilizando cordas ou
quaisquer outros artifícios.
 Pegar carona no seu carro de apoio ou em qualquer outro.
 Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos
numerais oficiais de prova.
 Pedalar sem capacete durante a prova.
 Manobras desleais contra outro atleta.
 Incluir informações erradas ou falsas na ficha de inscrição.
 Substituir a bike.
 Ser acompanhado por terceiros no percurso (carro, moto, bicicleta não
inscritas e/ou outros).
 Receber manutenção de terceiros fora dos pontos oficiais de apoio.
 Cortar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona.
 Largar em pelotão à frente daquele reservado para a sua categoria.
 Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação).
 Não apresentar todos os comprovantes de passagem nos PC’s de roteiro.
 Sujar os locais de parada pela sua equipe de apoio.
 utilizar meias de compressão, câmeras fotográficas e de filmagem ou
qualquer equipamento de comunicação.

A Equipe Organizadora do Desafio dos Fortes 2017 se empenha para fazer
um evento impecável. Porém, para garantirmos uma prova de alto nível, é
necessária a colaboração de todos na fiscalização da sinalização do
roteiro, nas atitudes desleais e outras ocorrências indesejadas.
Denuncie!
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9) VISTORIAS OBRIGATÓRIAS
Vistorias de largada: Todos os atletas deverão se apresentar para as
vistorias de largada rigorosamente dentro dos períodos pré-determinados
abaixo. Os atletas que se apresentarem fora desses períodos, obrigatoriamente
largarão no último pelotão, independente de qual for a sua categoria.


Dia 30/09 (sábado): de 07h00min as 08h50min.



Dia 01/10 (domingo): de 06h00min as 07h50min.

EQUIPAMENTO: O atleta deverá estar com roupa de ciclista, ou seja, camisa
com mangas e bermuda acima do joelho. Não será permitido o uso de
camisas de clubes de futebol e nem camisas que tenham as cores do
arco-íris, símbolo exclusivo da UCI.
 É proibido o uso de meias longas (a meia deverá estar até o meio
da canela), produtos de compressão, pernito e calça, equipamentos
eletrônicos e fones de ouvido.
 É liberado o uso de blusa de manga longa e manguito.
 A câmera de vídeo poderá ser usada desde que estejam presas ao
guidão da bicicleta e não seja, a nenhum momento da prova, retirada, não
podendo vir atreladas ao capacete e nem ao corpo do atleta.

OBSERVAÇÕES:
 Mesmo a cronometragem se encerrando antes do local exato da
chegada, é obrigatória a marcação das placas após a passagem do atleta
no pórtico de chegada, nos 2 (dois) dias de competição. Caso contrário, o
atleta será desclassificado.
 Será desclassificado o atleta que for flagrado usando alguma droga
proibida com a intenção de obter vantagem sobre os demais participantes. À
Organização se reserva o direito de pedir e fazer testes de doping em
qualquer atleta, a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio.

10) RECURSOS
Só serão aceitos recursos escritos, entregues na Secretaria Oficial, durante
o transcorrer da prova ou até 30 (trinta) minutos após a chegada do
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interessado. No caso de recursos contra o resultado, até 15 (quinze) minutos
após sua divulgação.
Somente serão julgados os recursos por escrito e que estiverem
acompanhados de um depósito no valor de R$ 100,00 (cem reais). Se o
recurso for julgado procedente, o depósito será devolvido, caso contrário, será
doado a uma instituição de caridade.

11) APOIO
A Organização indicará no Programa de Prova, o qual será entregue junto
com o kit dos atletas, os pontos oficiais para apoio de terceiros aos atletas
(opcional e se existirem locais adequados para este fim), onde será permitida a
manutenção técnica. Cada participante é responsável por sua equipe de apoio
e pelas conseqüências advindas dos seus atos.

12) DIREITO DE IMAGEM
A UltraMaratona “DESAFIO DOS FORTES 2017” será registrada em vídeo
e fotografia pela Organização e seus parceiros oficiais. Os participantes que
tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notificá-la por
escrito à Organização no ato de sua inscrição no evento. Caso contrário,
estarão, automaticamente, autorizando a sua utilização de forma inteiramente
gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável,
sem limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil
e/ou no exterior, sem que seja devida ao autorizador qualquer remuneração.

13) PREMIAÇÃO
O atleta que for subir ao pódio deverá estar com roupa de ciclismo (não
podendo subir de bermuda que não seja específica da prática do esporte), de
calçado fechado (não podendo subir de sandália, chinelo ou outro calçado
aberto).
As Medalhas do “DESAFIO DOS FORTES 2017” serão entregues no 2º
dia de prova para todos os atletas, desde que tenham largado juntos nos
dois dias da competição.
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O evento terá premiação em dinheiro e brindes divididos entre os 3
primeiros colocados de todas as categorias, mais os 3 primeiros do geral, nas
categorias masculino e no feminino.
A premiação será feita em dinheiro para todas as categorias, havendo um
prêmio especial para os 3 primeiros colocados do geral que realizar o menor
tempo nos dois dias na colocação geral.

CATEGORIA

1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR

Geral Masculina

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

BRINDE

BRINDE

Geral Feminina

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

BRINDE

BRINDE

CATEGORIA

1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR

Elite Masculina

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Elite Feminina

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Juvenil

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Expert

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Sub30

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Master A1

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Master A2

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Master B1

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Master B2

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Master C1

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Master C2

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Master D

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

SPE

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Master
30 + Feminina

Turismo
Feminina
Turismo
Masculina

Brinde

Brinde

Brinde

Brinde

Brinde

Brinde

Brinde

Brinde

Brinde

Brinde
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Peso Pesado

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Dupla 1*

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Dupla 2*

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Dupla 3*

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Dupla Mista 1*

Dinheiro

Dinheiro

Dinheiro

Brinde

Brinde

Segurança
Pública

16

