
Regulamento do ECOMOUNTAIN MTB 2018 

Este regulamento possui diretrizes particulares e poderá utilizar-se de normas da 
Fecierj para a resolução de casos não previstos. 

O Ecomountain MTB 2018 será composto de três etapas.  Apenas os dez primeiros 

colocados na geral masculina e feminina, pró, open e sport somarão pontos em 

cada etapa para o ranking da competição.  Após a terceira etapa, serão definidos os 

campeões do ranking.  Em caso de empate, o critério utilizado será o de melhor 
classificação na terceira etapa. 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

COLOCAÇÃO PONTOS COLOCAÇÃO PONTOS 

1°  30 6°  18 

2° 27 7° 17 

3°  24 8° 16 

4°  21 9° 15 

5°  19 10° 14 

 

Ao se inscrever nesta competição, cada participante está ciente que: 

1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nela; 

2) Participa do Ecomountain 2018 por livre e espontânea vontade; em seu nome e 

de seus sucessores, isenta os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e 

Supervisores deste 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 esta 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, 

traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou 

provenientes da sua participação neste evento, antes, durante ou depois do 
mesmo; 

5) Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao 

trânsito normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; 

assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais 

causados a terceiros por sua participação neste evento; está ciente também que a 

prova passa por áreas remotas e por isso a comunicação e o transporte tornam-se 

difíceis.  Sendo assim, buscas, resgates e cuidados médicos imediatos podem ter 

atrasos significativos. 

6) Está ciente que alguns perigos e riscos da competição incluem: animais 

peçonhentos, quedas, rolamentos de pedra, terrenos acidentados e escorregadios, 

quedas de árvores e galhos e outras forças da natureza, incluindo variações 

climáticas bruscas; 



7) Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento 

(bicicleta, acessórios, capacete...) durante toda a prova; 

8) Está ciente que à organização se reserva o direito de, a qualquer momento, 
rejeitar a inscrição de um atleta; 

9) Está ciente que será desclassificado se jogar embalagens ou lixo fora das áreas 
de descarte e também caso tenha alguma atitude desleal comprovada. 

10) 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; 

11) Está ciente que a medalha de participação do Ecomountain MTB 2018 é um 

prêmio especial para aqueles que, comprovadamente, completarem seus 
respectivos percurso; não é brinde e nem souvenir de participação; 

12) Está ciente de que a sua participação está sujeita às normas impostas pel0 
regulamento particular desta competição. 

13) Tipo de Prova 

Modalidade: Mountain Bike Maratona (xcm) promocional. 

14) Categorias (considerar a idade em 31/12/2018) 

Elite Masculina 

Elite Feminina  

Master Feminina (40 anos ou mais) 

Juvenil (14 a 16 anos) 

Junior (17 a 18 anos) 

Sub 23 (19 a 22 anos) 

Sub 30 (23 a 29 anos) 

Sub 35 (30 a 34 anos) 

Sub 40 (35 a 39 anos) 

Sub 45 (40 a 44 anos) 

Sub 50 (45 a 49 anos) 

Sub 55 (50 a 54 anos) 

Sub 60 (55 a 59 anos) 

Veterano (60 anos ou mais) 

Dupla masculina 



Open masculino  

Open feminino 

Sport masculino sub 30 

Sport masculino sub 40 

Sport masculino sub 50 

Sport masculino sub 60 

Sport feminino 

PNF (Deficientes físicos) 

Turismo 

 

A participação de menores de 18 anos está condicionada ao preenchimento 

do termo de responsabilidade pelos pais ou responsável.  Os pais dos 

menores de 18 anos deverão preencher e entregar o anexo V no dia da prova, 

conforme determinação da Portaria 14/2004 da 1° Vara da Infância e Juventude. 

Os competidores das categorias de DUPLAS deverão obrigatoriamente cruzar a 

linha de chegada juntos. 

Por ter caráter promocional, é permitida a livre escolha de categoria pelos atletas, 
de acordo com a sua faixa etária.   

Em caso de alguma categoria OPEN não preencher a quantidade mínima de 5 
inscritos, os mesmos serão  remanejados para a categoria pró correspondente. 

Não haverá pódio e troféus para a categoria TURISMO, por não se tratar de 

categoria competitiva. Todos os participantes que completarem o percurso 

receberão medalha de finisher. 

15) Inscrições 

As inscrições estarão disponíveis através do site www.ecomountainsports.com . 

Os valores serão de: 

1° lote: R$ 75,00 mais a taxa de comodidade até o dia 02/04. 

2° lote: R$ 95,00 mais a taxa de comodidade até o dia 12/04. 

Não há nenhum tipo de isenção de taxa de inscrição. 

Evento limitado a 250 inscritos. 

Não haverá inscrição no dia do evento. 

14) Entrega do numeral 

http://www.ecomountainsports.com/


Cada atleta receberá um numeral que deverá ser usado em todas as etapas de 

2018.  Ao fim de cada etapa, o numeral será recolhido e reentregue ao mesmo 

atleta na próxima etapa. Os numerais serão entregues até às 09:30h no dia do 
evento.   

15) Constituição da Prova  

Largada: 10h - única para todas as categorias com alinhamento na seguinte 
sequência: categorias pró, open e sport respectivamente. 

O horário limite de chegada será as 14h.  A partir desse horário, a organização 

poderá se assim achar necessário, utilizar meios de resgate dos atletas que ainda 
não tiverem cruzado a linha de chegada.   

A premiação será iniciada às 14h. 

16) Apoio e Seguro do Atleta 

16.1- Todos os participantes estarão cobertos pelo seguro por morte ou invalidez 
decorrentes de acidentes. 

16.2- Em caso de acidentes, o resgate será prontamente acionado a partir do 

momento de conhecimento do fato de urgência.  Entende-se como caso de urgência 

situações de acidentes ou mal súbito onde o atleta não tenha condições de 

locomover-se sozinho. Situações de quebra de equipamento ou abandono de prova 

serão atendidas de acordo com a disponibilidade da organização.  Haverá um 

responsável por verificar todo o percurso, o qual permanecerá sempre após o 

último colocado. 

18) Resultados  

Os resultados finais serão expostos em local visível e posteriormente divulgados 
nos sites ecomountainsports.com 

19) Premiação  

Medalhas: para todos os atletas que completarem a prova.  

Troféus: para os cinco primeiros colocados de cada categoria. 

Após a terceira etapa, os campeões do ranking geral masculino e feminino 

receberão prêmios e um troféu de campeões Ecomountain MTB. Haverá sorteio de 
brindes para todos os participantes em cada etapa. 

20) Obrigações / Responsabilidades  

20.1- É obrigação de cada participante: levar a comida e a bebida que for 

consumir durante a competição. A título de apoio suplementar, a organização 

fornecerá água potável em cada um de seus postos de hidratação ao longo do 
percurso.  

20.2- É responsabilidade de cada participante:  

- Ter um convênio médico (para assistência e cobertura financeira em caso de 
acidente).  



As equipes médicas que trabalham no evento prestarão somente os primeiros 

socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir 

daí termina a sua responsabilidade. Todas as despesas hospitalares correrão por 
conta do acidentado.  

- Zelar pela boa imagem do mountain bike, pela preservação do meio ambiente e 
das propriedades particulares do percurso. 

- A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos e/ou 

deixados sob a responsabilidade dos staffs ou qualquer outra pessoa relacionada ao 
evento. 

21) Penalização com desclassificação 

- Numeral da bicicleta adulterado ou cortado. - Informações erradas ou falsas na 

ficha de inscrição. 

- Pedalar sem capacete durante a prova. 

- Uso de MP3 (IPOD e similares) durante o percurso. 

- Trocar de bicicleta ou biker. 

- Ser acompanhado por terceiros (dando apoio ou não) ao longo do percurso.  

- Cortar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona durante a 

prova.  

- É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de 

apoio no percurso da prova, sob pena de desclassificação do biker acompanhado. 

- Será desqualificado qualquer atleta que praticar atos desleais como agressões 

físicas a outros participantes ou colaboradores desta organização. 

22) Cancelamento da prova 

Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, 

condições meteorológicas, etc), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo 

de indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição, descontada das 

taxas de transferência e de comodidade. 

Em caso de desistência do atleta em participar do evento em um prazo superior a 

10 dias da sua inscrição, o valor não será devolvido por hipótese alguma.  Nesse 

caso, a inscrição poderá ser transferida para a próxima etapa.  Não poderão ser 
transferidas inscrições para o ano posterior. 

 

23) Publicidade e direito de uso de imagem 

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 financeira.  

24) Recurso  



Só serão aceitos recursos escritos, entregues na Comissão Diretora, durante o 

transcorrer da prova ou até 30 min após a chegada do interessado. Recursos 
contra o resultado, até 20 minutos após sua divulgação.  


	A participação de menores de 18 anos está condicionada ao preenchimento do termo de responsabilidade pelos pais ou responsável.  Os pais dos menores de 18 anos deverão preencher e entregar o anexo V no dia da prova, conforme determinação da Portaria 1...

