
O DESAFIO 2013 - REGULAMENTO 
 

. DA ORGANIZAÇÃO: 

O 10 º DESAFIO INTERNACIONAL DE CICLISMO - TV GAZETA é um evento promovido e 
organizado pela Associação Arapiraquense de Ciclismo (AAC), em parceria com a TV GAZETA 
DE ALAGOAS e apoio do Governo do Estado de Alagoas e diversas instituições públicas e 
privadas. 

  

2. OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO: 

A Organização é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste regulamento e 
justificar as alterações quando cabíveis. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento 
por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior 
sem aviso prévio aos participantes; 

  

2.1. ALTERAÇÃO DO PERCURSO: 

Por qualquer motivo e a qualquer tempo, sem aviso prévio, a organização poderá: adiar a 
prova, alterar o percurso, modificar ou mesmo cancelar algum trecho. Devendo então 
transmitir aos competidores as alterações aditadas. 

Mais informações e mapas dos percursos, acesse o link DESAFIO 2013 

 

3. PROGRAMAÇÃO: 

O 10 º DESAFIO INTERNACIONAL DE CICLISMO - TV GAZETA será realizado nos dias 9 e 10 de 
Novembro de 2013 e com a seguinte programação: 

  

Período de inscrições: de 20 de julho a 31 de outubro. 

Entrega dos Kits: de 8 a 9 de novembro no PÁTIO ARAPIRACA GARDEN SHOPING, nos horários 
de 10:00 as 20 horas. 

Congresso Técnico: 8 de novembro as 17 horas no Auditório do Hotel Sol Nascente 

Evento de Ativação: Praça de Alimentação do PÁTIO ARAPIRACA GARDEN SHOPING a partir das 
19 horas. 

Competição para as acategorias amadoras: Concentração as 12:00 horas e largada as 13:00 
horas no estacionamente do PÁTIO ARAPIRACA GARDEN SHOPING. 



Competição para as acategorias OPEN: Concentração as 8:00 horas e largada as 9:00 horas no 
estacionamente do PÁTIO ARAPIRACA GARDEN SHOPING 

 

4. CARACTERÍSTICAS DA COMPETIÇÃO*: 

A prova será disputada em estrada, passando por trechos alternados em asfalto, 
paralelepípedo e terra batida , com percurso de 218 e 120 km, para as categoria Open 
masculino e feminino, respectivamente, 40 km para a categoria Juvenil, 136 km para as 
categorias Junior, Sub30 e Máster A eB  e 76 km para as demais categorias. 

Mais informações acesse: DESAFIO 2013 

  

5. PARTICIPANTES: 

Poderão participar da prova atletas do sexo masculino e feminino com idade a partir de 14 
anos, regularmente inscritos de acordo com o presente regulamento; 

  

5.1. Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova com autorização por escrito 
dos pais ou de um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um 
Documento de Identidade que será retido pela organização no ato da retirada do kit; 

  

5.2. A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de 
terceiros. 

  

6. BICICLETAS E EQUIPAMENTOS: 

6.1. Será permitido aos ciclistas utilizar apenas uma bicicleta para percorrer o trajeto, 
independente do tipo ou modelo  desta. As bicicletas serão movidas exclusivamente pela força 
individual do atleta em conformidade com os regulamentos da União Ciclística Internacional. 

  

6.2. O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente 
(carregada, arrastada ou empurrada) pelo próprio atleta. Um atleta separado de sua bicicleta 
estará proibido de prosseguir pelo percurso da prova. 

  

6.3. Reserva-se à organização o direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que julgue 
inadequado para a utilização no evento. Todo equipamento que o atleta utilizará na prova 



poderá ser checado pela organização momentos antes da largada, e ter seu uso vetado caso, 
seja considerado impróprio ou de risco para participação no evento. 

  

6.4. Será permitido o uso qualquer tipo e modelo de bicicleta, sendo que cada atleta deverá 
largar e chegar com a mesma bicicleta, podendo fazer a troca dos pneus e rodas, por qualquer 
tipo e bitola, a qualquer tempo e momento. 

  

6.5. Equipamento obrigatório: Capacete de ciclismo afivelado. 

  

6.6. Equipamentos proibidos: Não será permitida a utilização de bicicletas motorizadas ou com 
clipe de guidão (Triatlhon ou contra relógio). 

  

6.7. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e 
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 
materiais ou prejuízo que por ventura os atletas ou participantes venham a sofrer durante a 
participação neste evento; 

 

7. CATEGORIAS: 

 

MASCULINO: 

OPEN                      - Atletas com idade a partir de 18 anos em 2013. 

JUVEINL                     -  Atletas com idade entre 14 e 16 anos em 2013 

JÚNI0R                    - Atletas com idade entre 17 a 18 anos em 2013 

SUB30                     - Atletas com idade entre 19 a 29 anos em 2013 

MASTER A                - Atletas com idade entre 30 a 39 anos em 2013 

MASTER B                - Atletas com idade entre 40 a 49 anos em 2013 

MASTER C                - Atletas com idade entre 50 e 59 anos  em 2013 

VETERANO                  - Atletas com idade a partir de 60 anos  em 2013 

SPEED 90                 - Atletas com idade a partir de  17anos (em 2013) que irão percorrer 
somente  o primeiro  trecho em asfalto,  no percurso de 218 km 



TURISMO A             - Atletas com idade entre 17anos e 35 anos em 2013 

TURISMO B                  - Atletas com idade a partir de 36 anos completos em 2013 

FEMININO: 

OPEN                       - Atletas com idade a partir de  19 anos em 2013 

SUB30                      - Atletas com idade entre 17 a 29 anos em 2013 

OVER 30                   - Atletas com idade a partir de 30 anos em 2013 

 

8. INSCRIÇÕES 

8.1. As inscrições serão feitas unicamente pela Internet, através dos sites 
www.desafiodeciclismo.com (www.sistime.com.br e www.ativo.com), de 20 de Julho a 31 de  
outubro de 2013.  

  

8.2. A inscrição no 10º DESAFIO INTERNACIONAL DE CICLISMO - TV GAZETA é pessoal e 
intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. 

  

8.4. 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 número de 
identificação durante toda a realização da prova. 

  

8.5. O atleta vencedor da edição anterior deverá usar a “camisa do campeão”, de cor verde, 
que é ofertada pela organização do evento. Durante a cerimônia de premiação, somente o 
atleta vitorioso será obrigado a usar a camisa de campeão, os demais podem usar as camisas 
de seus clubes. Os atletas que não cumprirem este artigo serão desclassificados. 

  

8.6. Inscrições serão encerradas dia 11 de novembro de 2012. 

  

8.7. Após a efetivação das inscrições, a organização do evento não reembolsará o valor da 
inscrição aos participantes que desistirem de competir. 

 

9. RETIRADA DO KIT 



A retirada de kits acontecerá nos dias 8 e 9  de Novembro na cidade de Arapiraca nas 
instalações do PÁTIO ARAPIRACA GARDEN SHOPING, conforme descrito na programação em 
ítem anterior. 

A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização 
especifica para este fim e cópia de documento de identificação dos inscritos; 

No ato da retirada do kit cada participante deverá portar de seu documento oficial de 
identificação e assinar o termo de responsabilidade da prova e já ter lido o regulamento, não 
podendo alegar falta de conhecimento do mesmo. 

  

10. RESULTADOS: 

A classificação será feita por ordem de chegada. 

 

Os resultados oficiais do  10 º DESAFIO INTERNACIONAL DE CICLISMO - TV GAZETA serão 
informados através do site www.sistime.com.br, imediatamente após o encerramento do 
evento. 

Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até 
trinta minutos após a divulgação, mediante pagamento de uma taxa no valor da inscrição de 
sua categoria, devolvida em caso de procedência. Esta reclamação será analisada por uma 
comissão composta pela direção da prova e comissários do evento. 

 

11. PREMIAÇÃO: 

Haverá uma premiação em espécie no valor de R$ 55.000,00 distribuídos para todas as 
categorias. 

Mais informações acesse: DESAFIO 2013. Conforme visto na planilha link DESAFIO 2013,  a 
premiação para a categoria OPEN MASCULINA acontecerá em três níveis: TOP5 GERAL, TOP5 
BRASIL E TOP5 NORDESTE. Esta classificação seguirá a seguinte metodologia: 

Após a chegada dos 5 primeiros, chamados TOP5 GERAL, serão classificados os cinco primeiros 
atletas residentes no Brasil, estes serão denominados TOP5 BRASIL. Em seguida serão 
classificados os cinco primeiros atletas residentes nos estados do norte e nordeste do Brasil e 
serão denominados de TOP5 NORDESTE. 

Além desta premiação, haverá a distribuição de 6 prêmios de METAVOLANTES, que 
acontecerão nas passagens de povoados e municípios localizados ao longo do percurso. Antes 
de cada  prêmios de Metavolante a organização do evento poderá colocar um obstáculo da 
modaidade ciclocross ( natural ou não) que será localizado a uma distância de 
aproximadamente 100m  do portal de METAVOLANTE, sendo obrigatório a passagem do atleta 
pelo referido obstáculo. 



  

12. ABASTECIMENTO E APOIO MECÂNICO: 

12.1. Para todos os percursos, 218, 120, 136, 76, e 40 km, o apoio mecânico e alimentar será 
liberado mediante inscrição de carro de apoio e/ou moto de apoio, sendo que nos trechos em 
terra, os carros de apoio não poderão transitar. O apoio alimentar será liberado em momento 
indicado pelo Diretor de Prova. 

  

12.2. Nos dois percursos, haverá  motos, tendas  e carros de apoio alimentar oficial, 
disponibilizada pela estrutura do evento, que atenderá a todos os ciclistas. 

  

12.3. Cada atleta ou grupos de atletas poderá montar sua estrutura de apoio mecânico e 
alimentar, respeitando o parágrafo 12.1. 

 

13. SEGURANÇA: 

13.1. A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, ambulância para prestação 
de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso seja necessário o atendimento médico de 
emergência, a remoção será efetuada para o hospital, da rede pública, mais próximo. Haverá 
também uma apólice de seguro individual para todos os participantes; 

  

13.2. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para 
a orientação dos participantes; cabe ao atleta respeitar o trajeto, não sendo permitido tomar 
atalhos ou fazer uso de qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. O 
descumprimento desta regra causará a desclassificação imediata do atleta; 

  

13.3. A prova será realizada com restrição ao trânsito de veículos, não sendo totalmente 
fechado, devendo o atleta manter a direita da pista e obedecer às leis de trânsito, ficar atento 
aos outros atletas e ser cordial sempre que possível com seus oponentes, organização e 
público; 

  

13.4. Recomendamos todos os participantes da prova à realização de uma rigorosa e completa 
avaliação médica prévia a participação no evento; 

  



13.5. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos 
e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, 
sendo conhecedor de seu estado de saúde. 

  

13.6 O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição 
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 
competição. Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo 
evento, excluir o participante a qualquer momento. 

 

14. DIREITO DE IMAGEM: 

14.1. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 
Internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 
promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos 
organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação. 

  

14.2. A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se 
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou 
outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo; 

 

15. DÚVIDAS: 

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de 
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

  

  

  

Lenildo Menezes 

Diretor de Prova. 


