COPA PATOS TERRANET 2022
REGULAMENTO
Objetivo:
A COPA PATOS TERRANET 2022 é um evento esportivo que tem como objeto central
proporcionar a melhoria da qualidade de vida população em geral por meio da aquisição de
hábitos saudáveis de vida. Para melhor compreensão deste evento, partimos do princípio que
é preciso conhecer, organizar, fortalecer e melhorar a prática esportiva.
A corrida será realizada no dia 30 de janeiro de 2022, às 08:30hs, na cidade de Patos de
Minas-MG, respeitando as condições climáticas mínimas para prática da corrida, nas distâncias
aproximadas de 30 km (percurso reduzido) e 60 km (percurso completo), com participação das
pessoas devidamente inscritas.

PERCURSO REDUZIDO:
CATEGORIAS:
- Juvenil (14 a 16 anos)
- Estreante A (17 a 19 anos
- Estreante B (20 a 24 anos)
- Estreante C (25 a 29 anos)
- Estreante D (30 a 34 anos)
- Estreante E (35 a 49 anos)
- Over 50 (50 anos acima)
- Feminino Open (livre)
- Nelore 95 kilos acima

PERCURSO COMPLETO:
-Junior (17 a 18 anos)
- Sub 23 (19 a 22 anos)
- Sub 30 (23 a 29 anos)
- Feminino Pro (livre)
- Master A1 (30 a 34 anos)
- Master A2 (35 a 39 anos)
- Master B1 (40 a 44 anos)

- Master B2 (45 a 49 anos)
- Master C (50 anos acima)
- Gravell (ciclo Cross) Livre
- E-bike (elétricas) Livre
Obs.: A largada e chegada de todas as provas acontecerão no Centro de Convenções Unipam
cuja localização estará disponível no site de inscrições do evento.

a) Ao participar deste evento o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos,
aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras;

b) Ao participar deste evento o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
incluindo o direito de arena, autorizando a divulgação de fotos e filmagens em sites, domínios,
outdoors, comerciais televisivos e demais meios de publicidade, públicos ou privados,
realizados pela organização do evento;
c) A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes.
d) Serão colocados à disposição dos atletas inscritos sanitários e guarda-volumes no local da
LARGADA e CHEGADA;
e) A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes (
caso seja disponibilizado), uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova;
f) Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico
prévio para todos os ATLETAS;
g) Qualquer reclamação ou recurso sobre o resultado EXTRA OFICIAL da competição deverá
ser feito, por escrito, à ORGANIZAÇÃO, no dia do evento, em até 30 minutos após a sua
divulgação;
h) Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente a inscrição, confirmando as
informações nela contidas no ato da inscrição (Site do Evento). A organização do evento não se
responsabilizará pelo preenchimento incorretos dos dados no momento da inscrição;
i) O ATLETA declara que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, isentando de
qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu
nome e de seus sucessores;
j) Ao se inscrever para o EVENTO, o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível.
Reembolsos poderão ser admitidos, mediante avaliação, sem a possibilidade da devolução da
Taxa de Serviço, desde que a solicitação seja realizada até dia 20/01/2022;
k) A placa de identificação deverá ser fixado na frente da bicicleta, sendo obrigatório o seu uso
durante toda a prova, sob pena de desclassificação;
l) A ORGANIZAÇÃO se reserva no direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento, sem
aviso prévio, conforme as necessidades do EVENTO, informando sobre essas alterações na
retirada do Kit.

KIT DE PARTICIPAÇÃO
O Kit do Atleta é composto de:
1- placa de identificação da bike, de uso obrigatório;
2 - Chip de uso obrigatório somente em caso de cronometragem eletrônica.
REGRAS GERAIS DA CORRIDA
a) A idade mínima exigida para participação no evento será de 12 anos.
b) A COPA PATOS TERRANET 2022 terá duração máxima de 4h (QUATRO horas). Passado
esse tempo limite, a área da linha de chegada e seus equipamentos e serviços serão
desligados e desativados;
1. c) O ATLETA que não estiver dentro do tempo limite definido será convidado a
retirar-se da competição, em qualquer ponto do percurso, finalizando a prova
neste ponto, a partir do qual a ORGANIZAÇÃO não será mais responsável por
qualquer tipo de serviço ou apoio ao corredor;
d) O ATLETA deverá observar o trajeto ou percurso balizado para a prova, não sendo
permitidos quaisquer meios auxiliares para alcançar vantagem, corte ou atalho no
percurso indicado;
e) A cronometragem da prova (SE HOUVER) será feita com uso do sistema transponder
(Chip) e é obrigatório a TODOS os participantes da prova a sua utilização, na frente da
bicicleta” (Chip tem orientações de como utilizar). A utilização do transponder (chip) é de
responsabilidade única do atleta, assim como as consequências de sua não utilização;
f) É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por ciclistas, ou qualquer
tipo de hidratação em movimento, exceto os pontos de abastecimento oferecidos pela
própria ORGANIZAÇÃO, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico;
g) A inscrição na COPA PATOS TERRANET 2022 é pessoal e intransferível, não podendo
qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder
seu número para outra pessoa e não comunicar aos organizadores do evento formalmente
por escrito será responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer,
isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da organização da prova, seus
patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova;
h) O ATLETA assume e expressamente declara que é conhecedor do seu estado de saúde e
capacidade atlética, que treinou adequadamente para o EVENTO e, portanto, está
absolutamente apto à participação no EVENTO;
i) Categoria Nelore (95 kilos acima) será obrigatório a pesagem antes da largada.

j) Proibido o uso de fone de ouvido durante a prova, caso o atleta utilizar será penalizado.
k) Lixo proveniente de hidratação e alimentação do atleta deverá ser descartado em local
adequado, caso contrário será desclassificado (carregue o seu lixo)
l) Os atletas deverão subir ao pódio uniformizado e com tênis, sendo proibido subir
descalço ou chinelo, o não cumprimento poderá acarretar desclassificação.
m) Proibido ajuda de terceiros durante o percurso. A ajuda acarretará desclassificação.
n) Durante o percurso árbitros da federação fiscalizarão a prova.

INSCRIÇÕES
Serão realizadas no site www.timeaction.com.br com os seguintes valores:
1º lote – R$56,00 (cinquenta e seis reais – INCLUSO TAXAS)
2º lote – A DEFINIR

 Os valores já incluem eventuais taxas
a) A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda
alterar o número de inscrições;
b) A efetivação da inscrição do atleta será mediante a compensação da taxa de inscrição
que leva em torno de dois dias úteis;
c) Não haverá devolução do valor pago a título de inscrição.

ENTREGA DO KIT
a) A entrega do Kit acontecerá no dia 29/01/2022 no centro de convenções UNIPAM adas
16:00 as 18:30 horas ou em local e horários a serem determinados.
b) Os inscritos terão até o horário citado acima para retirar o seu Kit.
Caso isso não ocorra, a organização do evento se reservará o direito de disponibilizar sua
vaga para outro corredor.
c) O participante que não retirar seu kit em data e horário acima estipulados ficará
impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit;
d) Para a retirada do kit, o Atleta ou seu representante deverão apresentar o respectivo
RG e comprovante de pagamento;
e) Quando da retirada do chip (se houver), o ATLETA deverá conferir seus dados pessoais;
f) Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do chip;

g) O chip (se houver) deverá ser fixado na frente da bike, conforme instruções destacadas
no próprio chip;
h) O uso do chip (se houver) é OBRIGATÓRIO para todos os ATLETAS, acarretando a
desclassificação daquele que não o utilizar;
i) O atleta é responsável pelo chip. Para aquele que o perder a organização do evento não
terá a responsabilidade de entregar outro.

PREMIAÇÃO :
• A premiação será feita no dia do evento, logo após a prova, com a presença ou não dos
contemplados; com troféus e eventuais brindes de patrocinadores para os atletas
classificados de 1º a 5º lugares em sua respectiva categoria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
a) A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de bonificação ou
participação especial;
b) A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO,
alterar o presente REGULAMENTO, total ou parcialmente, sendo certo que, neste caso, na
data estipulada para a retirada do KIT, o ATLETA poderá optar pela participação ou não no
evento;
c) As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão
Organizadora e/ ou pelos ORGANIZADORES/ REALIZADORES

