
 
 

REGULAMENTO PARTICULAR 

Bike&Run Festival 

APRESENTAÇÃO 

O evento Bike&Run Festival tem como proposta oferecer aos atletas amantes da bike e corrida TrailRun a 
oportunidade de deslumbrar as paisagens da região serrana no distrito de Secretário em Petrópolis/RJ, 

Programação:  

Data: 19 de abril de 2020 

Local: Estrada do Secretário, 4851, Distrito de Secretário no município de Petrópolis/RJ 

Entrega de Kits: das 6h às 7h30min, na Arena do Evento 

1ª Largada – 8h -Mountain Bike percursos de 47km e 25km – válida para ranking estadual 

2ª Largada – 8h10 – TrailRun25km, 

PARTICIPAÇÃO 

A participação é aberta aos atletas de todo o País que desejarem participar do evento. A participação poderá 
ser Individual ou por Equipes. 

TRAIL RUN: CATEGORIAS INDIVIDUAL (SOLO) PERCURSO 25 KM 

CAT. FAIXA ETÁRIA CAT. FAIXA ETÁRIA 

A 18 e 24 anos - masculino L 18 e 24 anos - feminino 

B 25 a 29 anos – masculino M 25 a 29 anos – feminino 

C 30 a 34 anos – masculino N 30 a 34 anos – feminino 

D 35 a 39 anos – masculino O 35 a 39 anos – feminino 

E 40 a 44 anos – masculino P 40 a 44 anos – feminino 

F 45 a 49 anos – masculino Q 45 a 49 anos – feminino 

G 50 a 54 anos – masculino R 50 a 54 anos – feminino 

H 55 a 59 anos – masculino S 55 a 59 anos – feminino 

I 60 a 64 anos – masculino T 60 a 64 anos – feminino 

J Acima dos 65 anos – masculino U Acima dos 65 anos - feminino 

CATEGORIAS DUPLAS: DUPLA MASCULINO   -  DUPLA FEMININO  -  DUPLA MISTA   

PREMIAÇÃO TRAIL RUN 25 KM – 11h30min. 

PREMIAÇÃO POR EQUIPES TRAIL RUN: 

CATEGORIA GERAL: PREMIAÇÃO PARA OS 3 PRIMEIROS (MASCULINO E FEMININO) 



 
 

3 PRIMEIRAS EQUIPES COM MAIOR NÚMERO DE INSCRITOS 

TROFÉUS Personalizados do 1º ao 3º lugar em todas categorias. 

MOUNTAIN BIKE: CATEGORIASPERCURSO 47 KM 

Elite Feminina: Idade a partir dos 18 anos- percurso Longo                                                                                               

Master A Feminino:  (30 a 39 anos) - percurso Longo                                                                                                                                                        

Master B Feminino:  (40 a 49 anos) - percurso Longo                                                                                                                           

MasterC Feminino:  (50 a 99 anos) - percurso Longo 

Elite Masculino: idade livre  - percurso Longo                                                                                                                            

Junior – Masculino - percurso Longo                                                                                                                                                                     

Sub 23 (19 a 23 anos) – Masculino - percurso Longo                                                                                                                           

Sub 30 (23 a 29 anos) – Masculino - percurso Longo                                                                                                                            

Master  A1 - Sub 35 (30 a 34 anos) – Masculino - percurso Longo                                                                                                               

Master A2 - Sub 40 (35 a 39 anos)– Masculino - percurso Longo                                                                                                                           

Master B1 - Sub 45 (40 a 44 anos)– Masculino - percurso Longo                                                                                                                          

Master B2 - Sub 50 (45 a 49 anos)– Masculino - percurso Longo                                                                                                                           

Master C1 - Sub 55 (50 a 54 anos) – Masculino - percurso Longo                                                                                                                           

Master C2 - Sub 60 (55 a 59 anos)– Masculino - percurso Longo                                                                                                             

Dupla Masculino (idade a partir dos 18 anos) - percurso Longo 

CATEGORIAS PERCURSO25 KM 

Open Feminino: idadea partir dos 18 anos  - percurso Curto                                                                                                                           

Master D1 – Sub-65 (60 a 64 anos) – Masculino - percurso Curto                                                                                                               

Master D2 – Over-65 (65 a 99 anos) – Masculino - percurso Curto                                                                                                               

Open A Masculino: idade  18 anos até 29 anos - percurso Curto20                                                                                     

Open B Masculino: idade  30 anos até 39 anos - percurso Curto                                                                                     21- 

Open C Masculino: idade  40 anos até 49 anos - percurso Curto                                                                                                                                                       

Open D Masculino: idade a partir dos  50 anos - percurso Curto                                                                                                                                      

Dupla Mista (idade a partir dos 18 anos) - percurso Curto                                                                                                                                                      

Infanto Juvenil - percurso Curto                                                                                                                                                                                                                                            

Juvenil - percurso Curto                                                                                                                                                                                                                                          

PNE - percurso Curto                                                                                                                                                                                                                                         

PREMIAÇÃO MOUNTAIN BIKE 12h 

TROFÉUS Personalizados do 1º ao 5º lugar em todas categorias.  

PREMIAÇÃOPOR EQUIPES MOUNTAIN BIKE SOMENTE PARA O PERCURSO LONGO 

Será declarada: “Equipe Campeã” aquela que obter o melhor tempo somados os cinco melhores atletas na 
classificação geral DO PERCURSO LONGO 47KM 

RECLAMAÇÕES 

As reclamações somente serão aceitas por escrito, respeitosamente através do dirigente responsável pela 
equipe ou ciclista avulso até 15 minutos após a divulgação dos resultados. 



 
 

A)   As reclamações deverão ser feitas por escrito individualmente, mediante o recolhimento da taxa do 
recurso de R$ 100.00. 

B)   As decisões do Colégio de Arbitros são inapeláveis e delas não caberão recurso. 

DESPESAS 

A Organização não se responsabilizará pelos deslocamentos dos Atletas até os locais indicados das provas. 
As despesas efetuadas durante o período do evento (furtos, despesas extras em hotéis e restaurantes) serão 
de exclusiva responsabilidade do participante, não cabendo aos organizadores o ressarcimento destas 
despesas. 

INSCRIÇÕES TRAIL RUN: ONLINE: www.papaleguas.org 

DECRIÇÃO PRIMEIROS 100 
INSCRITOS 

+ 100 
INSCRITOS 

+ 100 
INSCRITOS 

 PROMOCIONAL  1º LOTE 2º LOTE 
TRAIL RUN COM CAMISA R$ 90,00 R$ 110,00 R$ 130,00 
TRAIL RUN SEM CAMISA R$ 70,00 R$ 90,00 R$ 110,00 
TRAIL RUN COM CAMISA A PARTIR 60 ANOS R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 65,00 
TRAIL RUN SEM CAMISA A PARTIR 60 ANOS R$ 35,00 R$ 45,00 R$ 55,00 

OBS: “ LIMITE DE 300 ATLETAS “ 

Inscrições via cartão de Crédito e Boleto: 

Obs:GRUPOS ou AssESSORIAS:deverão solicitar informações pelo e-mail ciclismorio@yahoo.com.br

 

INSCRIÇÕES MOUNTAIN BIKE: ONLINE: www.papaleguas.org 

DECRIÇÃO PRIMEIROS 100 
INSCRITOS 

+ 100 
INSCRITOS 

+ 100 
INSCRITOS 

 PROMOCIONAL  1º LOTE 2º LOTE 
MTB COM CAMISA R$ 130,00 R$ 150,00 R$ 170,00 
MTB SEM CAMISA R$110,00 R$ 110,00 R$ 130,00 
MTB COM CAMISA A PARTIR 60 ANOS R$ 95,00 R$ 75,00 R$ 85,00 
MTB SEM CAMISA A PARTIR 60 ANOS R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 65,00 

OBS: ATLETAS FEDERADOS TERÃO DESCONTO DE R$ 20,00 

OBS: “ LIMITE DE 300 ATLETAS “ 

Inscrições via cartão de Crédito e Boleto:  

Obs: o Chip deverá ser entregue à Organização no final do evento, em caso da não devolução o participante 
deverá pagar o valor de R$ 100,00 



 
 

PERCURSO - 1ª Largada MOUNTAIN BIKE - 8h – percursos 47km e 
25kmhttps://ridewithgps.com/trips/42661432

 

2ª Largada TRAIL RUN - 8h15min. – percurso de 25km 

 

 

Ao se inscrever nesta competição, cada participante está ciente que: 

1)Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nela; 



 
 

2) Participa do BIKE & RUN FESTIVAL por livre e espontânea vontade; em seu nome e de seus 
sucessores, isenta os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento de toda 
e qualquer responsabilidade sobre quaisquer conseqüências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que 
possam advir de sua participação nesta prova, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização; 

3) Está ciente de seu 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, não foi 
impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa drogas e não faz uso 
abusivo de bebidas alcoólicas; 

4)Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, 
assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da sua participação neste 
evento, antes, durante ou depois do mesmo; 

5) Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao trânsitonormal de 
veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores 
decorrentes de danos pessoais ou materiais causados a terceiros por sua participação neste evento; 
está ciente também que a prova passa por áreas remotas e por isso a comunicação e o transporte 
tornam-se difíceis.  Sendo assim, buscas, resgates e cuidados médicos imediatos podem ter atrasos 
significativos. 

6) Está ciente que alguns perigos e riscos da competição incluem: animais peçonhentos, quedas, 
rolamentos de pedra, terrenos acidentados e escorregadios, quedas de árvores e galhos e outras 
forças da natureza, incluindo variações climáticas bruscas; 

7) Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, acessórios, 
capacete...) durante toda a prova; 

8) Está ciente que à organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de 
um atleta; 

9) Está ciente que será desclassificado se jogar embalagens ou lixofora das áreas de descarte e caso 
tenha alguma atitude desleal comprovada. 

10) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento 
necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados sangüíneos; 

11) Está ciente que a medalha de participação do BIKE & RUN FESTIVALé umprêmio especial para 
aqueles que, comprovadamente, completarem seus respectivos percursos. 

12) Está ciente de que a sua participação está sujeita às normas impostas pel0 regulamento particular 
desta competição. 

 


