REGULAMENTO OFICIAL
TERMO DE RESPONSABILIDADE - DECLARAÇÃO DO ATLETA
AO SE INSCREVER NO CLIMBERS SERRA DA GRACIOSA, O PARTICIPANTE:
1.

Declara que leu, entendeu e concorda com todas as normas contidas no Regulamento Oficial do evento e que todos os
dados que foram ou serão fornecidos para efetivar a inscrição no evento são de sua responsabilidade, ainda que a
inscrição tenha sido efetuada por um coordenador de equipe ou representante.

2. Reconhece que a prática de ciclismo é um esporte de risco e que participa do evento por livre e espontânea vontade.
Em seu nome e de seus sucessores, isenta a organização, os promotores, patrocinadores e apoiadores deste evento de
toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, tais como traumas, lesões, invalidez parcial,
temporária ou permanente e morte;
3. Assume total responsabilidade cível e criminal por qualquer acidente, dano e prejuízo público ou privado que possa
causar ou sofrer durante a realização do evento. Assume também os riscos relativos a quedas, acidentes, furtos,
roubos, condições do clima, tráfego e circuito, isentando os organizadores, patrocinadores, apoiadores deste evento de
toda e qualquer responsabilidade;
4. Está ciente que o evento Climbers Serra da Graciosa não disponibiliza apoio logístico ou atendimento médico.
5. Assegura ter conhecimento das leis de trânsito vigentes, e está ciente que a prova acontece em vias públicas e
privadas com fluxo de veículos, pessoas, animais e máquinas agrícolas. Aceita ressarcir quaisquer valores decorrentes
de danos pessoais, morais ou materiais causados por sua participação neste evento;

6. Declara que está em condições físicas e mental, não tendo restrições médicas para participar da prova. Está
devidamente treinado, sabendo dos riscos e desgastes físicos aos quais estará exposto.
7. Assume todas as despesas de viagem, como transporte, hospedagem, alimentação, seguro, assistência médica e outras
despesas necessárias para sua participação na prova;
8. Aceita ser o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, mochila, acessórios, capacete, entre outros)
durante toda a realização do evento, isentando a organização, os patrocinadores e apoiadores de qualquer indenização
por perda, furto ou roubo;
9. Concorda com as penalizações impostas por desrespeitar o disposto na sessão Regras e Punições, assim como está
ciente que sua participação também está sujeita as normas impostas pelos órgãos regulamentadores do ciclismo;
10. No caso de atletas menores de 18 anos, os responsáveis declaram ter lido o Regulamento Oficial e reconhecem ter
responsabilidade legal sobre o menor. Assumem a guarda e a responsabilidade sobre o atleta menor durante todo o
evento;
11. Concede os direitos de utilização de sua imagem e nome, renunciando receber qualquer remuneração que por ventura
ocorra da sua imagem em jornais, revistas, televisão, mídias sociais ou outros veículos de comunicação impressa ou
digital;
12. Aceita que a organização do evento altere, revise e modifique, total ou parcialmente, o Regulamento Oficial do
CLIMBERS SERRA DA GRACIOSA, conforme necessidades do evento ou quaisquer outros critérios que julgar importantes;
13. Tem conhecimento de que pode optar por receber o kit em seu endereço por um custo de frete adicional ou retirar
gratuitamente na loja do patrocinador em Curitiba/PR. Referido kit do atleta e premiação será entregue APÓS o período
do evento, conforme cronograma a ser divulgado;
14. Se compromete a realizar o percurso pré-estabelecido com a bicicleta de características condizentes com a
modalidade a qual se inscreveu, sendo estas de Mountain Bike ou Estrada (Speed).
15. Compreende que todas as atividades enviadas serão validadas pela organização, e em caso de suspeita de fraude, o
atleta será desqualificado.
16. Entende que para ter seu nome e tempo incluídos no Ranking Final deve realizar o percurso e enviar sua comprovação
no período pré-estabelecido para o evento (de 01/08 a 31/08). Os resultados enviados ou atividades realizadas fora do
prazo serão desconsiderados.

BLOQUEIO SANITÁRIO E AUMENTO DO PERÍODO DO EVENTO

Em virtude das ações das prefeituras do entorno da Serra da Graciosa, referente ao controle do contágio do Covid-19,
estamos ampliando o período do evento até 31 de outubro.
Tal decisão se deu para possibilitar um maior prazo e tranquilidade para os atletas realizarem o percurso, uma vez
que estão ocorrendo bloqueios sanitários na serra, incluindo a restrição da circulação de veículos e não moradores
em determinados dias e horários.
Diante do decreto nº707 da Prefeitura de Morretes que tem validade até 05/08 (podendo ser prorrogado), NÃO
RECOMENDAMOS aos atletas já inscritos que se desloquem à região para tomada de tempo antes desta data.
ATUALIZAÇÔES SEMANAIS SOBRE AS CONDIÇÕES DO BLOQUEIO DA ESTRADA E DO DECRETO SERÃO DIVULGADAS NO
SITE CAPIVARA.NET, FACEBOOK E NO INSTAGRAM @CAPIVARAMTB.

DISPOSIÇÕES GERAIS INSCRIÇÕES
A inscrição é pessoal e intransferível. É de responsabilidade do atleta, cadastrar um e-mail válido no ato de sua
inscrição e ler os informativos enviados ao seu endereço eletrônico, bem como acessar com frequência o site do evento
para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações para sua participação na prova.
Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei n° 10.741, tem desconto de 50% no valor
da inscrição. Tal desconto está aplicado automaticamente nos kits FORTE E BRUTO. Nos demais kits favor entrar em
contato com a organização pelo e-mail capivara@capivara.net.
Após a realização da inscrição em determinada modalidade ou categoria, não serão mais aceitas alterações ou
cancelamentos, portanto muita atenção quando confirmar sua inscrição. Cada atleta é responsável por confirmar a
sua inscrição no site www.ticketagora.com.br, entrando em contato com a organização em caso de erro ou divergência.
A organização se reserva o direito de negar a inscrição de qualquer atleta, sem necessidade de expor os motivos desta
decisão.

REEMBOLSO DA INSCRIÇÃO
O reembolso integral das taxas de inscrição irá ocorrer caso o evento seja cancelado. Qualquer outro reembolso de
valores referentes a inscrição será tratado como exceção pela organização.

IDADE MÍNIMA PARA PARTICIPAÇÃO

A idade mínima dos participantes é de 14 anos completos no ano da prova. Defina a categoria considerando quantos
anos terá completado até 31/12/2020. Todos os menores de 18 anos devem apresentar o Termo de
Responsabilidade/Autorização para menores de 18 anos, com assinatura dos pais ou responsável legal, juntamente
com uma fotocópia de documento de identidade. O documento será disponibilizado eletronicamente no site
www.capivara.net, e deve ser impresso e assinado pelo responsável. O envio deve ser feito pelo e-mail
capivara@capivara.net.
A distância e altimetria informadas são dados aproximados e podem variar até a data da realização do evento, uma
vez que os percursos podem ser alterados pela organização sem aviso prévio, por questões de segurança ou
operacionalização.

SINALIZAÇÃO
O local de largada e chegada, assim como o mapa .gpx e as coordenadas estão divulgados no site capivara.net. A
organização irá sinalizar com placas de Largada e Chegada os respectivos locais, no entanto, cabe ao participante se
informar dos pontos exatos do percurso, uma vez que tais placas podem ser roubadas ou vandalizadas.

CRONOMETRAGEM/TOMADA DE TEMPO
A tomada de tempo do ponto de largada ao ponto de chegada é de total responsabilidade do atleta, usando equipamento
adequado de medição (gps, celular, etc.). O resultado deve ser enviado a organização dentro do prazo estipulado, e o
tempo a ser considerado é do percurso de 16,3 quilômetros pré-estabelecido.
A aferição do tempo do atleta será realizado via aplicativo Strava, no segmento CLIMBERS SERRA DA GRACIOSA 2020.
Não é necessário que a atividade tenha exatamente os 16,3km, mas deve necessariamente passar pelo segmento
durante a atividade.
O atleta pode realizar o percurso quantas vezes quiser, dentro do período do evento (01 a 31 de outubro). A atividade
que será considerada será aquela que o atleta sinalizar à organização.

EQUIPAMENTOS
Para participar do CLIMBERS é imprescindível que o atleta utilize bicicletas compatíveis com a modalidade escolhida,
podendo ela ser de Mountain Bike ou Estrada (ROAD). O uso de capacete e de lanterna dianteira e traseira é
recomendado, assim como o uso de luvas e óculos de proteção.

As bicicletas denominadas gravel bikes serão permitidas somente na modalidade ESTRADA. Bicicletas elétricas tem a
sua própria categoria dentro da modalidade MOUNTAIN BIKE.
Atletas que não seguirem estas recomendações serão desqualificados. Para garantir a segurança dos atletas, a
organização reserva ainda o direito de proibir quaisquer outros equipamentos. Nenhum valor correspondente à
acessórios, equipamentos e outros materiais utilizados pelos participantes será reembolsado pela organização,
patrocinadores e apoiadores, independente do motivo (roubo, furto, perda e dano).

CANCELAMENTO E ADIAMENTO DA PROVA
Fica reservado à organização o direito de cancelar ou adiar o evento. Tendo a comissão organizadora decidido por
cancelar ou adiar a prova, irá comunicar os atletas com 5 dias de antecedência através do seu site, mídias sociais e
nos e-mails informados nas inscrições. Em caso de adiamento, será estabelecida e informada nova data.
Em ambos os casos, o atleta aceita receber o reembolso da inscrição, isentando os organizadores de qualquer outra
indenização por cancelamento ou adiamento.

DIREITO DE IMAGEM
Qualquer participante do evento, atleta ou não, cede os direitos de utilização de sua imagem, renunciando receber
qualquer remuneração que por ventura ocorra da sua imagem em jornais, revista, televisão, mídias sociais ou outros
veículos de comunicação.

SEGURANÇA
A prova passa por estradas pavimentas e de paralelepípedo. O trânsito é sem nenhuma exclusividade, sendo que o
fluxo para veículos, pessoas, animais e máquinas agrícolas é aberto normalmente, devendo o atleta respeitar o código
de trânsito vigente, conduzindo sua bicicleta SEMPRE pelo lado direito da via.
O atleta que não respeitar as leis de trânsito e/ou for flagrado em atitude antidesportiva colocando em risco sua
segurança e de outras pessoas, poderá ser punido com acréscimo de tempo de prova ou até mesmo ser desclassificado.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
Para o descarte de resíduo de alimentação e hidratação produzidos durante a prova (garrafas, sachês de gel,
embalagens, etc) pede-se utilizar lixeiras. É obrigação do atleta zelar pelo meio ambiente e realizar o descarte de seu
lixo de forma apropriada.

O atleta que for flagrado jogando resíduos fora do perímetro designado pela organização, será automaticamente
desqualificado. Seja visto com respeito pela sociedade. Preserve e respeite a natureza! Jogue o lixo no lixo!

REGRAS GERAIS E PUNIÇÕES
O atleta pode ser desclassificado sem aviso prévio pela organização caso:


Preencher informações falsas ou erradas na ficha de inscrição.



Realizar a tomada de tempo com bicicleta na modalidade diferente àquela a qual se inscreveu.



Pedalar sem capacete durante a prova.



Rebocar ou ser rebocado por outra bicicleta ou veículo utilizando-se de cordas ou similares.



Descartar lixo de qualquer espécie no circuito, fora dos pontos destinados para tal.



For constatado o uso de medicamentos ou drogas consideradas pela Confederação Brasileira de Ciclismo como doping
ou qualquer outra substância que coloque em risco sua saúde.

Atualizado 31 de julho de 2020
Dúvidas e informações escreva para capivara@capivara.net

