
 
 

REGULAMENTO DESAFIO CAMAÇARI 2015 
1. Participo do DESAFIO CAMAÇARI de MOUNTAIN BIKE Edição 2015 por vontade 

própria e isento os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste 

evento de toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, 

acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de minha participação nesta 

prova, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização; 

2. Estou ciente de meu 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 e realização, não fui impedido de participar de qualquer outro 

esporte por motivos médicos; 

3. Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, translado, 

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

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

4. Estou ciente que a prova se desenrola em circuito fechado e que preciso seguir as 

normas e regulamentos da organização do circuito;  

5. Estou ciente que é sou único responsável pela guarda de meu equipamento 

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

6. Estou ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, 

rejeitar a inscrição de um atleta; 

7. Estou ciente que qualquer atleta será desclassificado se jogar embalagens ou lixo ao 

longo do circuito; 

8. Em caso de emergência, autorizo qualquer pessoa qualificada a administrar o 

tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e 

derivados sanguíneos; 

9. Estou ciente que a medalha de participação será para todos os atletas que 

completarem pelo menos 50% da prova;  

10. Estou ciente que além deste Regulamento Particular, minha participação está 

sujeita às normas impostas pela Confederação Brasileira Baiana de Ciclismo e 



 
Federação Baiana de Ciclismo. 

11. Largada às 09:00 horas da manhã no Morro da Manteiga, bairro da Nova Vitória e 

chegada no mesmo local. 

12. A prova terá o mesmo circuito para todos os atletas independente de categoria, 

mudando apenas o quantitativo de voltas no circuito. 

13) Inscrições 

a) Somente os atletas que se inscreverem até o dia 01 de outubro terão direito a 

escolha do TAMANHO da Camisa do KIT do Atleta. 

b) Período das Inscrições de -1/07/15 a 30/10/15, NÃO haverá inscrição no dia da 

prova. 

c) Preencha corretamente e por completo sua Ficha de Inscrição. 

d) A data de sua inscrição será considerada a partir da data da efetivação do 

pagamento. O comprovante de pagamento é um documento único e, em caso de 

dúvida, deverá ser apresentado na Secretaria de Prova para a retirada do kit. 

e) As atletas femininas federadas na Federação Baiana de Ciclismo – FBC estão isentas 

de pagar a taxa de inscrição. Contudo, as que quiserem receber o kit do atleta 

precisam pagar uma taxa de R$ 35 e informar a comissão organizadora enviando um 

email após preencher a ficha de inscrição. 

f) Os atletas (Masculinos) poderão se inscrever nas categorias de acordo com sua idade 

conforme regulamento. Todos os atletas federados terão desconto de 35% no valor da 

inscrição. Aqueles que ainda não são filiados a Federação Baiana de Ciclismo (FBC) 

podem se filiar antes da realização da prova e garantir o desconto de 30% na inscrição 

apresentando, à comissão do Desafio Camaçari, comprovante da filiação emitido pela 

FBC. Haverá ainda o sorteio de brindes personalizados da FBC a todos os atletas 

federados que participarem da prova. 

* A camisa é uma cortesia. O tamanho escolhido poderá ser alterado/entregue pela 

Organização de acordo com a disponibilidade em estoque. Não haverá troca do 



 
tamanho da camisa na entrega do kit. 

A Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um 

atleta. 

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. 

 

14) Programa de Prova e Briefings ; Entrega dos Kits dos Atletas (placas com números, 

adesivos de apoio, brindes e o Programa de Prova). 

Para recebê-los, os bikers deverão apresentar um documento de Identidade, entregar 

o TERMO DE RESPONSABILIDADE (menores de 18 anos assinada pelo responsável com 

os dados do mesmo: nome, RG, CPF e grau de parentesco) Assinado para retirada do 

kit e para poder participar da prova. 

O Programa de Prova poderá modificar/alterar qualquer item deste Regulamento. 

A classificação dos atletas seguirá as normas da Federação Baiana de Ciclismo 

responsável durante o evento pela organização da largada e chegada dos atletas. 

 

15) Premiação 

 

a) Todos os atletas que completarem 50% da prova terão direito a uma medalha de 

participação; 

b) Troféu para os cinco primeiros colocados em todas as categorias;  

c) Premiação em dinheiro apenas para o ELITE (1° ao 5°) e demais categorias (1° ao 3°). 

*A categoria INICIANTE e OPEN não terá premiação em dinheiro. Os cinco primeiros 

colocados serão premiados com o troféu. 

16) SORTEIO DE BRINDES 



 
a) O sorteio dos brindes para o público presente será feito mediante preenchimento 
de cupom disponibilizado pela organização da prova antes e durante o dia da prova, 
sendo imprescindível para o sorteado apresentar o cupom e o RG/CNH; 

b) A quantidade, qualidade e modalidade de prêmios é de única e inteira 
responsabilidade da organização que sem a responsabilidade de quantidade mínima 
ou máxima de brindes; 

c) Todos os atletas inscritos participarão do sorteio de UM QUADRO FIRST 29er e 
outros brindes a critério da organização da prova. O atleta sorteado precisa está 
presente no ato do sorteio para receber o brinde. Em caso de ausência outro atleta 
será sorteado. O sorteio será feito com base no nome do atleta; 

d) Tanto o sorteio dos brindes para os atletas como para o público presente 
acontecerá ao final da prova, quando o último atleta da última categoria a percorrer o 
circuito completar o percurso. 

e) Todos os atletas federados à Federação Baiana de Ciclismo (FBC) que participarem 
do evento concorrerão ao sorteio de brindes personalizados da FBC. 

 

*ATUALIZADO EM 01/07/2015 ÀS 20H 

 


