09 e 10 de Abril

+300 ATLETAS
PARTICIPANTES DE TODO O BRASIL
REGULAMENTO

ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

REGULAMENTO GERAL
5º BRUTALIDADE MÁXIMA
1.

Organização

1.1 – O 5º BRTALIDADE MÁXIMA 2022 é um evento organizado pela ACL - Associação Ciclistas
de Lucas do Rio Verde - MT, e terá como base o seu regulamento oficial descrito abaixo.
1.2 – O 5º BRUTALIDADE MÁXIMA 2022 será realizado em percurso pré-definido pela comissão
organizadora em estradas rurais da cidade de Lucas do Rio Verde - MT, com saída no primeiro
dia prevista para às 07hs do dia 09 de Abril de 2022 e no segundo dia prevista para às 07hs do
dia 10 de Abril de 2022, tendo como ponto de partida Centro de Evento Roberto Munaretto em
Lucas do Rio Verde, contando com dois percurso, primeiro dia 100km, segundo dia 100km.
1.3 – Poderão participar do Pedal os seguintes ciclistas:
1.3.1

– Entre a idade a partir de 14 (catorze) anos, desde que devidamente acompanhados pelos
pais, com atestado médico, onde conste Apto para prática de atividade física desta
natureza.

1.3.2

– Acima de 18 anos, com atestado médico, onde conste Apto para prática de atividade
física desta natureza.

1.4 – O atestado médico poderá ser substituído por declaração fornecida pelo próprio ciclista ou
responsável, declarando-se apto para prática de atividade física.
1.5 – A Organização é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste regulamento e
justificar as alterações quando cabíveis. A comissão poderá suspender o evento por questões
de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior com aviso prévio
aos inscritos no evento.
1.6 – A Organização do 5º BRUTALIDADE MÁXIMA 2022, terá o direito de alterar qualquer
percurso se for necessário, bem como o local de partida e chegada, a qualquer momento e a
seu critério para preservar a segurança e integridade física dos inscritos no evento, se
obrigando a divulgar com aviso prévio através dos sites oficiais do evento e pelas redes sociais
tais alterações caso ocorra.
1.7 – A Organização será rigorosamente intransigente na obediência do presente regulamento por
todos os inscritos e de forma alguma permitirá qualquer conduta antidesportiva ou infração
constantes no item Penalizações deste Regulamento.
1.8 – A Organização disponibiliza e-mail e telefone oficial para o evento, a saber:
E-mail: brutalidademaxima@gmail.com
Telefone: 65-99639-8143 – SOMENTE WHATSAPP
2.

Inscrições

2.1 – As inscrições serão realizadas através das instruções contidas no
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www.canaldociclista.com.br nos

seguintes valores:

Lote Promocional: R$ 360,00 + taxas canal do ciclista – (inscrições de 001 a 300) - Conteúdo:
Seguro + Camiseta Ciclismo + Camisa Casual + Meia + Almoço Domingo + Squesse + Carro de apoio
ao longo do percurso + três pontos de hidratação ao longo do percurso + Ambulância e Bombeiro com
pré aviso + Adesivo do evento para bike + Imagens do 5º BRUTALIDADE MÁXIMA 2022, as quais
estarão sendo disponibilizadas no facebook do evento + Paçoca + Bananinha + Isotonic + Gel
Isotônico + Lava Bike + Área de Massagem + Protetor Solar + Futas na Chegada + Placa
Personalizada com nome + Gatorade + Medalha Finish conforme termino e muito mais.
Valor da inscrição + taxas do site canal do ciclista. Podendo pagar em até 12x no cartão com
juros.
2.2 – Ao inscrever-se na prova, o inscrito assume automaticamente o conhecimento de todos os
termos deste Regulamento e do Termo de Responsabilidade do Atleta, este último deverá ser
preenchido no momento da retirada do kit.
2.3 – As inscrições são individuais e válidas apenas para esse evento e seu kit não será
retirado após o evento, INSCRIÇÃO NÃO PODE SER TRANSFERIDA E SEM
REEMBOLSO. ORGANIZAÇÃO NÃO ENVIA KIT PARA ATLETAS.
2.4 – Caso haja desistência, não será devolvido o valor da inscrição, podendo o inscrito comunicar
sua desistência através do e-mail brutalidademaxima@gmail.com até 72 horas antes da
entrega dos kits, para realizar a retirada por terceiros. O participante não poderá ser
substituído.
2.5 – A Organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, elevar ou limitar
o número de inscrições, em função das necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões
estruturais, sem aviso prévio.
3.

Tipo do Pedal

3.1 – O 5º BRUTALIDADE MÁXIMA 2022 é um desafio na natureza, pautado no limite pessoal
humano de aventura em Mountain Bike, ficando expressamente proibido o uso de qualquer
outro tipo de bike que não seja Mountain Bike e não podendo ser elétrica.
4.

Divisão da Prova

4.1 - O 5º BRUTALIDADE MÁXIMA 2022 será dividida em várias categorias, tanto em categoria
geral, quanto por idade.
4.2 - A classificação final do desafio se dará através do tempo líquido de cada participante, ou seja,
conta somente o intervalo de tempo no qual o atleta ultrapassa o pórtico de largada até atingir
o pórtico de chegada. Todos os Atletas largaram com o tempo ZERADO, em caso de empate
no tempo líquido, SERÁ FEITO PELO PHOTO FINISH.
4.3 – A classificação da CATEGORIA GERAL será realizada por tempo e ordem de chegada pelo
PHOTO FINISH, para a disputa ser feita por Sprint final.
4.4 - Podem participar do 5º BRUTALIDADE MÁXIMA 2022 os atletas de ambos os sexos e com
idade mínima de 14 anos inscrevendo-se na PROVA nas seguintes categorias:

MASCULINO

FEMININO

14 – 17 ANOS

14 – 17 ANOS

18 – 24 ANOS

18 – 24 ANOS
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25 – 29 ANOS

25 – 35 ANOS

30 – 34 ANOS

36 – 39 ANOS

35 – 39 ANOS

40 – 49 ANOS

40 – 45 ANOS

50 ANOS +

46 – 49 ANOS
50 - 59 ANOS
60 ANOS +

4.5 - Os participantes de 14 a 17 anos deverão ter sua participação autorizada por escrito por seus
pais ou responsável legal.
4.6 – Premiação da prova começa pelo GERAL, que consiste nos 10º primeiros atletas que
chegarem da prova, tanto no masculino quanto no feminino. Esses 10º primeiros atletas entram
na premiação GERAL e são automaticamente tirados da premiação por CATEGORIA, sendo
assim, a partir do 11º colocado a premiação será por categoria.
4.7 – A premiação do Geral consiste em:

GERAL MASCULINO

GERAL FEMININO

1º LUGAR – R$ 1.000,00 + TROFÉU

1º LUGAR – R$ 1.000,00 + TROFÉU

2º LUGAR – R$ 800,00 + TROFÉU

2º LUGAR – R$ 800,00 + TROFÉU

3º LUGAR – R$ 600,00 + TROFÉU

3º LUGAR – R$ 600,00 + TROFÉU

4º LUGAR – R$ 500,00 + TROFÉU

4º LUGAR – R$ 500,00 + TROFÉU

5º LUGAR – R$ 400,00 + TROFÉU

5º LUGAR – R$ 400,00 + TROFÉU

6º LUGAR – R$ 300,00 + TROFÉU

6º LUGAR – R$ 300,00 + TROFÉU

7º LUGAR – R$ 200,00 + TROFÉU

7º LUGAR – R$ 200,00 + TROFÉU

8º LUGAR – R$ 100,00 + TROFÉU

8º LUGAR – R$ 100,00 + TROFÉU

9º LUGAR – R$ 100,00 + TROFEU

9º LUGAR – R$ 100,00 + TROFÉU

10º LUGAR – R$ 100,00 + TROFEU

10º LUGAR – R$ 100,00 + TROFÉU

4.8 – Premiação por categoria, será realizada de 1º colocado ao 5º colocado de cada categoria.

CATEGORIA MASC.

CATEGORIA FEM.
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1º LUGAR – TROFÉU

1º LUGAR – TROFÉU

2º LUGAR – TROFÉU

2º LUGAR – TROFÉU

3º LUGAR – TROFÉU

3º LUGAR – TROFÉU

4º LUGAR – TROFÉU

4º LUGAR – TROFÉU

5º LUGAR – TROFÉU

5º LUGAR – TROFÉU

A Prova em 2022 conta com camisa para os campeões das categorias e geral e a camisa de Líder
para os primeiros colocados geral do sábado feminino e masculino. Uso Obrigatório no segundo dia
da camisa de líder.
HORÁRIO DE PREMIAÇÃO: SERÁ REALIZADO ÀS 14 HORAS – ESSE HORÁRIO NÃO MUDARÁ
5.

Percursos

5.1 – Os percursos do pedal será de 100km e 100km, saindo da Centro de Eventos Roberto
Munaretto, percorrendo estradas rurais, com sua largada e chegada no mesmo local.
5.2 – Durante o percurso não será fechado o trânsito de veículos. Os participantes deverão andar
sempre pela direita, nos acostamentos quando houver, em fila indiana e deverão estar com os
sinalizadores de suas bikes ligados até o final do percurso (opcional), bem como deverão estar
atentos às sinalizações da prova que indicam o caminho a ser percorrido.
5.3 – Será realizado durante o percurso, 4 (quatro) paradas para hidratação e consumo de frutas,
administradas e organizadas pela organização do evento ao longo de todo trajeto.
6.

Equipamentos

6.1 – É obrigatório o uso da Camisa do Evento e placa de competição no sábado, capacete
afivelado, sinalizador traseiro, e recomendado o uso de luvas e óculos.
6.2 – Câmara de ar, bombas de ar e reservatórios de água são itens primordiais nessa competição,
sob responsabilidade do ciclista.
6.3 – A Organização reserva-se ao direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que julgue
inadequado para a utilização no evento e que venha a prever algum risco de acidente ao
inscrito e ou demais participantes do evento.
7.

Comportamento dos participantes

7.1 - Os ciclistas deverão manter o espírito de companheirismo em todas as circunstâncias durante
todo trajeto.
7.2 - Os participantes devem respeitar a natureza e se comprometem a não poluir em hipótese
alguma o trajeto a ser percorrido.
7.3 – Ciclista é obrigatório ser autossuficiente, não pode aceitar nenhuma ajuda externa,
caso aceite, será automaticamente desclassificado.
8.

Seguro
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8.1 - Todos os participantes inscritos,
percurso.

estarão cobertos por seguro durante todo

8.2 - Para que o seguro seja utilizado corretamente, a ficha de inscrição deverá ser preenchida
corretamente.
9.

Entrega dos Kits

9.1 – Os kits estarão disponíveis para retirada semana antes do evento. No evento haverá um
briefing antes da largada, com informações sobre o evento e recepção dos ciclistas.
9.2 – O kit somente poderá ser retirado pelo próprio inscrito, ou um representante mediante
autorização por escrito. NÃO HAVERÁ RETIRADA DE KIT, DURANTE OU APÓS A PROVA.
9.3 – O conteúdo do kit deverá ser conferido no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações
posteriores por falta de material que compõe o kit.
9.4 – O kit será composto por: Camiseta Ciclística + Camisa Casual + Meia + Squesse +
Bananinha + Gel + Isotonic + Kit Solifes + Adesivo do evento para bike + Direito hidratação na
prova, podendo conter itens adicionais.
9.5 – Cada inscrito deverá usar OBRIGATORIAMENTE sua camiseta durante todo percurso do
evento.

10. Saída
10.1 – Todos participantes sairão no mesmo horário determinado de acordo com a programação:
Sábado - 07hs do dia 09 de Abril de 2022 e Domingo – 07hs do dia 10 de Abril de 2022.
10.2 – Os ciclistas deverão estar prontos no local de saída para início do pedal até as 06h45min do
Sábado e no Domingo 06h45min.
10.3 - A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelos inscritos que chegarem após a
saída, bem como, a não retirada do seu kit.
11.

Chegada

11.1 - A chegada será no Local do Evento, na saída de Lucas do Rio Verde, onde ocorrerá o
encerramento do 5º BRUTALIDADE MÁXIMA 2022, com a entrega de medalha e fotos.

12. Penalizações
12.1 – O uso da placa é obrigatório durante todo o percurso.
12.2 – É proibido jogar lixo de qualquer espécie no percurso, na mata ou em área pública. A
organização do evento poderá advertir o ciclista infrator, podendo aplicar penalização e exclusão
do evento atual e subsequentes.
12.3 - Prestar informações erradas ou falsas na ficha de inscrição. O inscrito poderá perder o direito
do seguro e do desafio.
12.4 - Realizar manobras perigosas que coloque em risco sua segurança ou dos demais inscritos
estará sujeito a ser retirado do evento.
12.5 – Receber ajuda exterior do evento, carro acompanhando no trajeto o atleta será
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automaticamente desclassificado.

13. Organização
13.1 – A Organização do evento conta com uma equipe de pessoas que estarão identificadas com
camisetas personalizadas. Estes darão suporte aos ciclistas desde a saída até o regresso.
13.2 – Os membros da organização orientarão os ciclistas nos pontos específicos, sinalizarão os
veículos sobre a presença dos participantes e servirão também como fiscalizadores durante todo
o percurso para se fazer cumprir os termos deste regulamento.
13.3 – Reparos durante o percurso serão realizados pelos próprios participantes em qualquer local
do percurso, sem receber ajuda externa.
13.4 – Em caso de acidentes, mal-estar, ou qualquer ocorrência que impeça a continuidade do
ciclista no desafio, o pronto atendimento será realizado pela organização. Dependendo da
situação o mesmo irá para o carro de apoio, onde a organização fará uso das informações
prestadas pelo ciclista em sua ficha de inscrição. O atendimento de continuidade será efetuado
na REDE PÚBLICA, caso o ciclista tenha plano de saúde o mesmo será conduzido para tal.
13.5 – Condições meteorológicas poderão interferir no percurso, provocando alterações. Caso isso
ocorra, os participantes serão comunicados pela Organização.
14.

Responsabilidades

14.1 – Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização
do desafio.
14.2 – A organização, bem como seus patrocinadores, parceiros e apoiadores não se
responsabilizam por objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados sob responsabilidade dos
organizadores ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento, independente de qual for o
motivo. Sugerimos que cada ciclista porte sua mochila com a devida identificação.
14.3 – Ao participar deste evento, cada ciclista 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 uso informativo, promocional ou publicitário
relativos ao evento, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento
de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de
comunicação em qualquer tempo/data.
14.4 – Filmes e fotografias relativos ao desafio têm o direito reservado aos Organizadores. Qualquer
forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará
sujeita à aprovação dos organizadores do evento.
14.5 – Em caso de cancelamento do desafio por motivos de força maior (morte, acidente, condições
meteorológicas, etc.) os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização.
14.6 - Não será permitida a participação no desafio de nenhum ciclista que não esteja inscrito
no mesmo e proibido o acompanhamento de carros para ciclistas.
14.7 – A organização poderá a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar
este regulamento, total ou parcialmente. Neste caso, informará nos sites oficiais do evento as
alterações realizadas.
14.8 – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas e julgadas pela Organização
de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
14.9
– Todo ciclista, ao efetivar sua inscrição 4º BRUTALIDADE MÁXIMA 2020, estará
aceitando na íntegra este regulamento.
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14 - Termo de Responsabilidade
Eu, “identificado na ficha de inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os
devidos fins de direito que: Estou me inscrevendo no 5º BRUTALIDADE MÁXIMA 2022 por minha livre
e espontânea vontade, isentando os Organizadores e os demais parceiros envolvidos neste evento, de
quaisquer responsabilidades, em meu nome e de meus herdeiros. Estou liberado por meu médico para
participar do DESAFIO e atividades a ser realizada durante todo percurso, declaro ainda que estou
devidamente preparado para essas atividades. Declaro que estou em plenas condições físicas e
psicológicas de participar deste EVENTO e estou ciente de que não existe nenhuma recomendação
médica que me impeça de praticar atividades físicas, concordo com todos os quesitos do regulamento.
Estou ciente de que se trata de um evento em ruas e estradas Municipal, Estadual ou Federal, com a
possibilidade de riscos.
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