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TRAIL RUN MTBFESTIVAL / LADEIRAS 

DATA
02/11/2020

LOCAL:
INSTITUTO THOMAS CRUZ

MAIRIPORÃ

TIPO DE PROVA:
CORRIDA DE
MONTANHA 

VAGAS
LIMITADAS

DISTÂNCIA:
7 KM LIGHT
14 KM SPORT 
21 KM PRO

REGULAMENTO



CATEGORIAS

7 KM LIGHT - MASCULINO E FEMININO

14 KM SPORT - MASCULINO E FEMININO

21 KM PRO - MASCULINO E FEMININO

REGULAMENTO



31/10/2020. SÁBADO

14:30 as 17:00 Entrega de Kits

01/11/2020. DOMINGO
10:30 as 16:00 Entrega de Kits 

16:30 as 17:00 congresso técnico ON LINE no Instagram MTBFESTIVAL para Trail Run 

PROGRAMAÇÃO



02/11/2020. SEGUNDA

06:30 as 10:30 Entrega de Kits 

07:30 – abertura bolsões categoria Pró
07:55 – fechamento bolsões categoria Pró
08:00 as 08:15  TRAIL RUN - 1a Largada - Pró (7 atletas de 0,30 seg em 0,30 seg) 
Tempo limite – 6h (seis horas)

08:15 – abertura bolsões categoria Sport
08:40 – 08:40 – fechamento bolsões categoria Sport
08:45 as 09:15  TRAIL RUN - 2a Largada - Sport (7 atletas de 0,20 seg em 0,20 seg) 
Tempo limite – 3h30 (três horas e trinta minutos)

08:50 – abertura bolsões categoria Light
09:15 – fechamento bolsões categoria Light
09:20 as 09:40  TRAIL RUN - 3a Largada - Light (7 atletas de 0,20 seg em 0,20 seg) 
Tempo limite – 1h30 (uma hora e trinta minutos)

12:30 as 13:00 premia12:30 as 13:00 premiação TRAIL RUN - Pró , Sport e Light.

PROGRAMAÇÃO



Todos os atletas que completarem
os percursos os quais estão devidamente inscritos, 
dentro dos tempos limites determinados pela organização, 
receberão medalha de participação no evento.

7KM - Serão premiados com troféu exclusivo Ladeiras os 3 ( três ) primeiros 
colocados geral masculino e feminino. 

14KM - Se14KM - Serão premiados com troféu exclusivo os 3 (três ) primeiros colocados
geral masculino e feminino. 

21KM - Serão premiados com troféu exclusivo os 3 ( três ) primeiros colocados 
geral masculino e feminino. 

PREMIAÇÃO FINANCEIRA
Os três primeiros GERAL masculino e feminino da prova 21 km
receberão premiação:

1º COLOCADO – R$ 1.500,00

2º COLOCADO - R$ 900,00

3º COLOCADO - R$ 600,00

PREMIAÇÃO



O MTB FESTIVAL NÃO DEVOLVE O VALOR DAS INSCRIÇÕES APÓS 10 DIAS DE SUA REALIZAÇÃO
O MTB FESTIVAL NÃO TRANSFERE A INSCRIÇÃO PARA TERCEIROS

7KM - LIGHT
LOTE 1 R$ 180,00    21/09/2020 A 05/10/2020 
LOTE 2 R$ 250,00    06/10/2020 A 13/10/2020
LOTE 3 R$ 330,00     14/10/2020 A 23/10/2020

14KM - SPORT
LOTE 1 R$ 180,00    21/09/2020 A 05/10/2020 
LOTE 2 R$ 250,00    06/10/2020 A 13/10/2020
LOTE 3 R$ 330,00     14/10/2020 A 23/10/2020

21KM - PRÓ
LOTE 1 R$ 180,00    21/09/2020 A 05/10/2020 
LOTE 2 R$ 250,00    06/10/2020 A 13/10/2020
LOTE 3 R$ 330,00     14/10/2020 A 23/10/2020

INSCRIÇÕES

INSCRIÇÕES PELO LINK 
WWW.MTBFESTIVAL.COM.BR



KIT ATLETA
O KIT ATLETA DEVE SER RETIRADO CONFORME PROGRAMAÇÃO.

• CAMISA OFICIAL MTB FESTIVAL / LADEIRAS
• GARRAFINHA MTB FESTIVAL
• Nº DE PEITO, CHIP E PULSEIRAS

        FOTO ILUSTRATIVA



Somente será permitido a entrada nas dependências do evento os atletas previamente inscritos 
no site e dentro do prazo determinado + 1 ( hum ) acompanhante cadastrado previamente
Não será permitido crianças até 12 anos nas dependências do evento
Todas as pessoas, atletas e acompanhantes devem entrar e permanecer nas dependências do 
evento com mascaras.

Para entrar nas dependências do evento, TODOS OS DIAS, todos devem passar pela cabine de 
desinfecção e pela barreira sanitária onde será medido a temperatura por laser. 
Pessoas Pessoas com temperatura acima de 38 Graus, serão impedidas de entrar no evento.
Todos os atletas e acompanhantes deverão permanecer com as máscaras nas dependências do 
evento.

Não será permitido entrada do público para assistir ao evento nas dependências do MTBFESTIVAL
Na retirada do kit o atleta e seu acompanhante devem apresentar laudo de exame negativo para 
COVID 19 que tenha sido realizado até 5 dias antes( 120 horas antes ) ANTES DA PROVA.
Será permitido a cada atleta o máximo de 01( hum ) acompanhante, que deve ser indicado pelo 
atleta no aatleta no ato da inscrição.

O atleta só poderá entrar nas dependências do evento nos dias em que efetivamente estiver 
participando da competição.
Certos de que todos entendem esta excepcional época, temos como objetivo prover o 
cumprimento das regras acima de maneira exaustiva.
A todo momento a equipe de desinfecção estará atuando nos ambientes com higienizadores 
além dos diversos dispensadores de álcool gel pelo evento

INFORMINFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEGURO
O Seguro de RESPONSABILIDADE CIVIL é válido no dia da realização da prova desde a largada até 
a chegada, tendo cobertura para morte, invalidez e acidentes.

INFORMAÇÕES
PÓS-PANDEMIA
( COVID 19 )



Teremos no local estacionamento para 1500 carros, o valor cobrado será
de R$ 30,00 ( trinta reais ) por dia a tolerância de permanência é de 30 minutos

Telefones Úteis em São Paulo
SAMU EMERGÊNCIA........192       CORPO DE BOMBEIROS........193         POLÍCIA MILITAR........190

Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro: Rua Ipiranga, 280 - Centro - Mairiporã
Hospital São Luis Tatuapé: Rua Francisco Marengo, 1312 - Tatuapé - São Paulo
OrganiOrganização: TRIBO DO PEDAL SELVAGEM - MTB FESTIVAL
Supervisão: Confederação Brasileira de Ciclismo
Apoio: Prefeitura Municipal de Mairiporã

O Regulamento e programação poderão sofrer alterações até a data de sua publicação impressa 
antes da prova. 

Em caso de dúvida, prevalece a edição impressa e disponível na secretaria antes do evento e as 
decisões do Congresso Técnico realizado no dia anterior ou no dia de realização da prova. 
O atleta, ao assinar a súmula de retiO atleta, ao assinar a súmula de retirada do kit de prova, declara aceitar as condições 
apresentadas nesse regulamento. 
Caso haja particularidades não aceitas, deverá procurar a organização da prova com 
antecedência de 5 dias, apresentar os pontos não concordantes e solicitar ajustes das partes.

As inscrições serão aceitas até o dia 23/10/2020 e não haverá prorrogação do prazo definido

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS



A - Ao participar deste evento, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente o 
REGULAMENTO, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras 
despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento. 
C –Sanitários e guarda-volumes serão colocados à disposição dos atletas inscritos, nos locais de largada e chegada. 
D - A ORGANIZD - A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados valores ou objetos de valor no guarda-volumes, tais 
como: relógios, roupas, acessórios, equipamentos e Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, nem por 
seus PATROCINADORES ou APOIADORES e REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos ou 
acessórios utilizados pelos ATLETAS no evento, independentemente do motivo, ficando desde já isentos de 
responsabilidade por extravio de materiais ou qualquer outro prejuízo que porventura os ATLETAS venham a sofrer 
pela sua participação no EVENTO. 
E - Os aE - Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido pular as grades ou fitas que 
delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da LARGADA ou em qualquer outro momento, sob 
qualquer pretexto sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 
F - O ATLETA que, em qualquer momento, deixar de atender às regras descritas neste REGULAMENTO, poderá a 
qualquer tempo ser DESCLASSIFICADO do evento. 
G - Todo ATLETA tem a obrigação conferir se seus dados foram corretamente digitados, em caso de dados 
incorretos não conferidos pelo atleta, este será desclassificado do evento sem direito a recursos. 
H - H - Ao se inscrever no evento o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo, portanto, a 
possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA. 
I - NÚMERO DE PEITO: deverá ser fixado apenas na frente da camiseta do atleta sem qualquer sobreposição a ele, e 
é de uso obrigatório. Qualquer dano, recorte ou uso incorreto poderá implicará na DESCLASSIFICAÇÃO do ATLETA. 
I.1 - O atleta que for identificado largando em horário/percurso diferente ao seu cadastrado, será desclassificado e 
não terá seu tempo/colocação validado junto a cronometragem do evento. 
I.2 - Caso o atleta decida abandonar a prI.2 - Caso o atleta decida abandonar a prova, este será obrigatório notificar o posto de controle mais próximo, 
STAFF, ou a equipe de resgate. 
J - A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, 
conforme as necessidades do evento, informando essas alterações na retirada do Kit numérico. 
K -Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de exames cardíacos previamente para todos 
os ATLETAS. 
Sendo de total responsabilidade dos ATLETAS as condições físicas a qual se apresente para o dia do evento. 
M – FiM – Fica proibida a companhia de animais na realização do percurso, tais como cães, gatos ou outros animais de 
estimação.

DISPOSIÇÕES GERAIS 



O organizador poderá no dia e local do evento, a qualquer momento, adiar provisoriamente o horário acima 
pré-determinado, caso se faça necessário por motivos de segurança dos atletas, problemas relacionados ao 
percurso ou problemas externos, gerando assim um novo horário comunicado antecipadamente antes do horário 
anteriormente programado. 

As inscrições serão abertas com distâncias pré-definidas, porém essas, podem vir a sofrer alterações no total 
relacionado, não tendo em suas alterações quando necessário aumento ou diminuição maior que 20% do total da 
distância. 
Caso precisem ser alCaso precisem ser alterados, esses serão avisadas e amplamente divulgadas pré-prova a todos os inscritos. 

ITENS OBRIGATÓRIOS PARA TODOS OS PERCURSOS 

A. O número de peito atribuído é de uso obrigatório, e deve estar afixado na parte frontal do corpo e perfeitamente 
visível para todas as distâncias. Nele encontra-se também o chip de cronometragem, portanto é de extrema 
importância a boa fixação e uso durante todo o percurso para a devida checagem.

ITENS OBRIGATÓRIOS PARA O 21KM 

A- MA- MOCHILA ESPECÍFICA DE HIDRATAÇÃO QUE NO SEU TOTAL SOMEM NO MINIMO 1000ml DE RESERVÁTORIO, 
PARA ATLETAS DA DISTÂNCIA DE 21KM. 
Todos os atletas que não apresentarem a mochila conforme especificado aqui, serão desclassificados. 
Não serão aceitos nenhum outro item ou acessório de hidratação que não seja a mochila específica para hidratação 
com reservatório de no mínimo 1000ml. 

B. O atleta que não apresentar a mochila no check-list de largada ou apresentar, e B. O atleta que não apresentar a mochila no check-list de largada ou apresentar, e for identificado em qualquer 
trecho do percurso sem a mesma, assim como concluir a prova no pórtico de chegada sem a mochila, por qualquer 
um dos descumprimentos acima, o mesmo será imediatamente desclassificado. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 



ITENS OBRIGATÓRIOS PARA O 14KM. 

A. CINTA ESPECÍFICA DE HIDRATAÇÃO QUE NO SEU TOTAL SOMEM NO MINIMO 300ml DE RESERVÁTORIO, PARA 
ATLETAS DA DISTÂNCIA DE 14KM, podendo OPCIONAL nessa distância, a cinta ser substituída por MOCHILA 
ESPECÍFICA DE HIDRATAÇÃO. 
Todos os atletas que não apresentarem a cinta (ou mochila, essa opcional!) conforme especificado aqui, serão 
desclassificados. 
Não seNão serão aceitos nenhum outro item ou acessório de hidratação que não seja a cinta específica para hidratação 
com reservatório de no mínimo 300ml. 

B. O atleta que não apresentar a cinta ou mochila no check-list de largada ou apresentar, e for identificado em 
qualquer trecho do percurso sem a mesma, assim como concluir a prova no pórtico de chegada sem a cinta, por 
qualquer um dos descumprimentos acima, o mesmo será imediatamente desclassificado.

CARRO DE APOIO / PACER / REGRAS EM GERAL 

A. Liberdade de ritmo, liberdade de paradas e descanso. 

B. Os atletas participanB. Os atletas participantes deverão apresentar seu numeral ao fiscal de prova nos PCs relacionados, 
obrigatoriedade que caso não cumprida, gerará a desclassificação do atleta em questão. 

C. NÃO poderão receber apoio de carros, motos, bicicletas ou de outros atletas da prova (Salvo em caso de 
emergência). 

D. NÃO é permitido ser acompanhado por atleta Pace. 

E. É permitido o uso de bastão de caminhada. 

F. Deverão contar somente com o apoio dos carros da organização e PĆs fixos. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 



HIDRATAÇÃO

Exclusivamente devido a Pandemia, os pontos de hidratação serão distribuídos por todo o percurso, onde haverá 
copos plásticos descartáveis.
a organia organização recomenda, QUE TODOS OS ATLETAS, INDEPENDENTE DO PERCURSO ESCOLHIDO, FAÇAM USO DE 
MOCHILAS OU CINTAS DE HIDRATAÇÃO OU QUALQUER OUTRO MEIO QUE JÁ UTILIZEM PREVIAMENTE, para 
armazenar a água nos trechos de trilhas e sem hidratação, já que por se tratar de uma prova em estradas de terra, 
mata fechada, com trilhas e subidas íngremes, essa chegada ao pontos de hidratação pode vir a ser prolongada no 
quesito distância e tempo, não sendo esse item, responsabilidade da organização, portanto, É OBRIGATÓRIO PARA 
21KM A MOCHILA DE HIDRATAÇÃO QUE TENHA NO MÍNIMO 1000ml DE RESERVATÓRIO E PARA PERCURSO DO 
14KM É OBRIG14KM É OBRIGATÓRIO A CINTA DE HIDRATAÇÃO QUE TENHA NO MÍNIMO 300ml DE RESERVATÓRIO (Podendo 
nesse caso ser opcional o uso da Mochila de Hidratação). Não obrigamos mochila ou cinta para o percurso de 7KM.

PONTOS DE CONTROLE 

Serão montados pontos de controle com passagem obrigatória para os atletas dos 3 percursos. 
Nesses pontos o atleta é OBRIGADO a informar nome e número de peito ao responsável no local, assim como 
apresentar os itens obrigatórios, caso estejam mencionados para sua distância nesse regulamento. 
O atleta que não cumprir qualquer um dos itens presentes, SERÁ DESCLASSIFICADO E CONDUZIDO PARA A 
ARENA DO EVENTO, por meio de locomoção da organização, NÃO PODENDO ESSE DE FORMA ALGUMA, SEGUIR A 
FRENTE OU RETORNAR, sem que acompanhado de responsável identificado pela organização para o ato. 

DESCLASSIFICAÇÃO 

Será desclassificado o atleta que: 
Agredir física ou verbalmente qualquer membro da organização ou atleta do evento; 
Passar nPassar novamente pelo funil de chegada, ou tumultuar o trabalho de cronometragem, após haver concluído a 
prova; 
Cometer qualquer tipo de atitude antidesportiva. Todo e qualquer contratempo não previsto neste regulamento 
será analisado pela Comissão Organizadora, a quem competirá a melhor resolução, não cabendo recurso contra 
suas decisões. 
Não apresentar em qualquer ponto que lhe for solicitado, os itens de segurança obrigatórios. 
Se recusar a utiliSe recusar a utilizar a máscara de proteção facial, bem como seu acompanhante. Em caso de persistência o atleta 
e/ou acompanhante será convidado e conduzido até a área externa do evento. Conforme lei federal 14.019/20 e 
decreto estadual 64.959/20 que prevê o uso obrigatório de máscaras nos espaços de acesso aberto ao público. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 



Ao participar da competição, pelo ato de se inscrever o atleta está de acordo com:

Declaro para os devidos fins que estou ciente e de acordo com o regulamento desta competição e isento os 
organizadores, patrocinadores, sede do evento de todas e quaisquer consequências que possam advir de minha 
participação nesta prova (furtos, roubos e danos de equipamentos ou por qualquer traumatismo, lesões, invalidez 
ou morte), NÃO cabendo qualquer tipo de indenização além do seguro.

Declaro também que nunca fui impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos. 

Em Em caso de emergência, autorizo qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento necessário, médico e/ou 
cirúrgico, inclusive a administração de sangue e derivados sanguíneos.

Autorizo que as informações relativas ao meu estado de saúde sejam dadas pelo médico responsável para o 
diretor de prova bem como para o meu próprio médico e/ou meus parentes ou responsáveis. 

A prA 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, por tempo indeterminado. 

É de responsabilidade de cada participante ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em 
caso de acidente). 

As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do 
acidentado para um hospital mais próximo. 
TTodas despesas hospitalares correrão por conta do acidentado.
Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos serão anunciados e 
apresentados, para avaliação dos atletas interessados. 
Recursos serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado. 
Passado este prazo, o resultado será homologado pela Organização e divulgado como oficial. 
Somente serão aceitos recursos por escrito. 
Não serão aceitos recursos coletivos.
Os números de identifiOs números de identificação não poderão ser cortados ou alterados. 
O atleta que sair fora do percurso durante a prova por qualquer motivo deve retornar para o percurso do mesmo 
ponto aonde saiu. 
O abastecimento e assistência técnica são permitidos somente nas zonas designadas para este fim. 
Para o evento, o atleta deverá portar a sua placa de identificação no peito
Reclamações serão aceitas até 15 minutos após o resultado final da categoria por escrito. 
TTodas as informações de preenchimento de inscrição, onde consta sua categoria e dados pessoais são de inteira 
responsabilidade do participante, e deve ter atenção no cadastramento para evitar erros de categorias, dias e 
horários de provas. 
A organização não se responsabiliza pelos erros causados pelo preenchimento incorreto ou indevido. 
A organização não cederá os dados dos participantes a terceiros. 
Casos omissos à estes, serão julgados pelo Colégio de Comissários e a decisão destes será final e irrevogável, não 
passiva de recurso.

DISPOSIÇÕES GERAIS 




