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Regulamento
3º Desafio de MTB Ricardo Pscheidt
A organização do 3ª Desafio de MTB Ricardo Pscheidt está a cargo da
ARNOCICLO (Associação Rionegrinhense de Ciclismo).
Todos os envolvidos nesta prova, organizadores e atletas, estão obrigados a
conhecer este Regulamento, não podendo alegar sob qualquer hipótese, ignorância aos
preceitos aqui descritos.
As inscrições serão feitas diretamente no site da ARNOCICLO
www.arnociclo.com.br e só haverá inscrição depois da data de encerramento e no local do
evento mediante justificativa plausível e com parecer e análise da comissão organizadora.
O 3º Desafio de MTB Ricardo Pscheidt é uma prova desportiva na modalidade
de mountain bike maratona (longa distância), com um estilo off-road (estradas de chão e
trilhas em matas) que teve sua idéia inicial através do atleta Ricardo Pscheidt.
A intenção é integrar e interagir os adeptos e praticantes da modalidade,
juntamente com grupos de pedal, academias, simpatizantes por aventuras, comunidade rural
e moradores do interior em uma prova que venha trazer para o município de Rio NegrinhoSC a prática de um esporte que já é apreciado por todas as faixas etárias e sociais ressaltando
a busca da boa qualidade de vida e fomentando o turismo rural em meio a natureza.
1 – Tipo de prova
O Desafio será realizado no sistema maratona (mountain bike de longa
distância). As categorias Pró, Sport e Light, poderão largar juntas ou separadas conforme
comunicado pela organização na semana da prova com o alinhamento aleatório. A categoria
elite tem preferência no alinhamento, largando na frente.
2 – Retirada do Kit
Todos os competidores deverão estar presentes no local da largada no
mínimo uma hora de antecedência, portando documento mencionado na inscrição para a
retirada do Kit Atleta.
Para retirada do Kit Atleta, o atleta deverá apresentar documento de
identificação com foto e apresentar a declaração de participação assinada.
A entrega do Kit Atleta será feita no local do evento no dia da prova e no dia
anterior da prova ainda a ser definida:
• Sábado 15/09/2018 das 17:00hs as 20:00hs (Local a definir)
• Domingo 16/09/2018 das 06:00hs as 07:30hs (Local da Prova)
O Kit Atleta terá os seguintes itens: uma medalha de participação no final da
prova, uma camiseta personalizada do evento (apenas os 300 primeiros inscritos terão
direito a camiseta) e uma placa com chip numerada do participante que deverá ser fixada na
frente da bike, a perda da placa acarretará na desclassificação do atleta.
O Kit Atleta só poderá ser retirado pelo próprio ciclista inscrito com
documento e foto até o dia da prova e não haverá entrega de Kit Atleta posterior ao evento.
O numeral é oficial e obrigatório em toda a prova e será oferecido, apenas
um exemplar por atleta.
Não haverá entrega do Kit Atleta para outras pessoas, mesmo que pedido
por e-mail antecipadamente.
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3 – Percurso
O percurso da prova passará por vários tipos de vias, como estradas de terra,
trilhas naturais, trechos de estradas, riachos, propriedades particulares e estradas em áreas
urbanas, 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. Os percursos serão
totalmente demarcados com fitas, placas de indicação, marcas no chão (cal). Haverá também
fiscais espalhados nos pontos de maior dúvida. Os percursos podem sofrer alterações de
quilometragem e local. Eventuais alterações serão comunicadas no dia do evento na
concentração da largada.
A organização da prova tem o direito de alterar o percurso da prova a
qualquer tempo e conforme seu critério, sem aviso prévio, por questões de segurança.
4 – Fiscais
A organização, por motivos de segurança, encerrará os trabalhos dos fiscais
de acordo com a programação da prova. Os ciclistas que ainda estiverem no percurso
deverão obrigatoriamente seguir as instruções dos fiscais e/ou serem conduzidos até a
chegada pelos veículos da organização.
5 – Equipamentos
A organização não se responsabiliza por danos materiais que venha ocorrer
por acidentes, mau uso ou roubo.
5.1- CICLISTA: É obrigatório o uso de capacete, recomendamos o uso de luvas, óculos de
proteção, reservatório de água (garrafa, mochila de hidratação) também levar um kit reparo
básico (câmara de ar, bomba de ar, remendo e cola).
5.2- BICICLETA: Indica-se levar ferramentas de manutenção, para o caso de algum
imprevisto. O ciclista deve fazer a manutenção preventiva e ser autônomo durante a prova.
A organização não se responsabiliza pelo suporte em caso de necessidade de manutenção da
bicicleta no percurso.
5.3- DOCUMENTO: Levar consigo um documento de identificação (ou cópia) juntamente com
um número de telefone de contato em caso de emergência.
6 – Hidratação durante a prova
Todos os participantes deverão ser autossuficientes e serão eles mesmos os
responsáveis pela comida e bebida ao longo da prova. A organização disponibilizará pontos
de água e frutas em pontos previamente estabelecidos.
7 – Segurança
Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate.
Ainda em caso de emergência, os competidores deverão chamar a atenção dos veículos
oficiais da prova que ocasionalmente estarão passando por trechos do percurso. Lembramos
que devido ao isolamento de algumas áreas da prova, é impossível o trânsito de veículos.
8 – Seguro
Todos os participantes estarão cobertos pelo seguro durante a competição.
9 – Cancelamento da prova
Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte,
acidente, condições meteorológicas significativas, etc.), os organizadores estarão isentos de
qualquer tipo de indenização.
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10 – Regras e punições
10.1. É proibido jogar lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas. Será delimitado
dentro do percurso áreas para descarte do lixo.
10.2. Obedecer a orientação dos staffs, cabendo desclassificação sem aviso prévio.
10.3. Após o alinhamento não será permitido a saída da bike do hall de largada, salvo com
autorização da organização.
10.4. Qualquer operação de resgate executada pela organização ou pelo apoio do próprio
competidor levará a desclassificação.
10.5. É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e
cobertura financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização que trabalham
no evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para
um hospital mais próximo. A partir daí termina a responsabilidade. Todas as despesas
médico-hospitalares correrão por conta do atleta acidentado.
10.6. 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.
10.7. Não será devolvido em hipótese alguma o valor pago pela inscrição. O ciclista poderá
solicitar o credito para a próxima edição do Desafio de MTB Ricardo Pscheidt, desde que no
mesmo ano, pelo e-mail contato@arnociclo.com.br. A solicitação só será aceita até sete dias
antes do dia da prova.
10.8. A troca de categorias, assim como qualquer alteração na inscrição só será aceita até
sete dias antes do dia da prova.
10.9. Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um
atleta.
11 – Chegada
A chegada oficial será no mesmo local da largada.
12 – Categorias
A prova será disputada em três diferentes níveis com distância de 90Km nas
categorias Pro, de 60Km nas categorias Sport e 30Km nas Categorias Light (subdivididas em
categorias por idade e sexo). Em cada categoria, os cinco primeiros receberão como prêmios,
troféus do primeiro ao terceiro colocado e medalhas ao quarto e quinto colocados bem como
medalhas de participação a todos os competidores.
12.1. CATEGORIA PRÓ - 90 Km
PRÓ ELITE: 18 anos acima ou índice técnico (Nasc. em 2000 e anos anteriores)
PRÓ ELITE FEMININO: 18 anos acima (Nasc. em 2000 e anos anteriores)
PRÓ FEMININO MASTER: 30 anos acima (Nasc. em 1988 e anos anteriores)
PRÓ SUB-30: 19 a 29 anos (nasc. em 1999 a 1989)
PRÓ MASTER A1: 30 a 34 anos (Nasc. em 1988 a 1984)
PRÓ MASTER A2: 35 a 39 anos (Nasc. em 1983 a 1979)
PRÓ MASTER B1: 40 a 44 anos (Nasc. em 1978 a 1974
PRÓ MASTER B2: 45 a 49 anos (Nasc. em 1973 a 1969)
PRÓ MASTER C1: 50 a 54 anos (Nasc. em 1968 a 1964)
PRÓ MASTER C2: 55 a 59 anos (Nasc. em 1963 a 1959)
PRÓ MASTER D: 60 anos acima (Nasc. em 1958 e anos anteriores)
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12.2. CATEGORIA SPORT – 60 Km

SPORT FEMININO SUB-30: 19 a 29 anos (Nasc. em 2004 a 1989)
SPORT FEMININO MASTER A: 30 a 39 anos (Nasc. em 1988 a 1979)
SPORT FEMININO MASTER B: 40 anos acima (Nasc. em 1978 e anos anteriores)
SPORT FEMININO PNE (Portadores de Necessidades Especiais): 18 anos acima (Nasc.
em 2000 e anos anteriores)
SPORT - Junior - 14 a 18 anos (Nascidos em 2004 a 2000) Masculino
SPORT SUB-30: 19 a 29 anos (Nasc. em 2004 a 1989)
SPORT MASTER A1: 30 a 34 anos (Nasc. em 1988 a 1984)
SPORT MASTER A2: 35 a 39 anos (Nasc. em 1983 a 1979)
SPORT MASTER B1: 40 a 44 anos (Nasc. em 1978 a 1974)
SPORT MASTER B2: 45 a 49 anos (Nasc. em 1973 a 1969)
SPORT MASTER C1: 50 a 54 anos (Nasc. em 1968 a 1964)
SPORT MASTER C2: 55 a 59 anos (Nasc. em 1963 a 1959)
SPORT MASTER D: 60 anos acima (Nasc. em 1958 e anos anteriores)
SPORT PNE (Portadores de Necessidades Especiais): 18 anos acima (Nasc. em 2000 e
anos anteriores)
SPORT NELORE: 100 Kg acima (Nasc. em 2000 e anos anteriores)
12.3. CATEGORIA LIGHT – 30 Km
LIGHT - FEMININO SUB-30: 14 a 29 anos (Nasc. em 2004 a 1989)
LIGHT - FEMININO MASTER A: 30 a 39 anos (Nasc. em 1988 a 1979)
LIGHT - FEMININO MASTER B: 40 anos acima (Nasc. em 1978 e anos anteriores)
LIGHT - JUNIOR: 14 a 18 anos (Nasc. em 2004 a 2000)
LIGHT - SUB-30: 19 a 29 anos (Nasc. em 1999 a 1989)
LIGHT - MASTER A: 30 a 39 anos (Nasc. em 1988 a 1979)
LIGHT - MASTER B: 40 a 49 anos (Nasc. em 1978 a 1969)
LIGHT - MASTER C: 50 a 59 anos (Nasc. em 1968 a 1959)
LIGHT - MASTER D: 60 anos acima (Nasc. em 1958 e anos anteriores)
* Caberá à organização decidir caso não haja um número mínimo de 05 (cinco) atletas, a(s)
categoria(s) que houver tal ocorrência será (ão) extinta(s), agrupando-se a categoria mais
próxima, segundo critérios da ORGANIZAÇÃO.
13 - Concentração e Largada
A concentração da prova será a partir das 6h do dia 16 de Setembro, com
previsão de largada as 8h, nas dependências da Fazenda Evaristo à Rua Afonso Koehler, 3705
- Rio dos Bugres, Rio Negrinho/SC.
Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora da prova que é composto por um Diretor, um Comissário e um Coordenador.
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