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CIRCUITO CICLOROTAS DE BIKE REGULARIDADE E TRAIL RUN 

  
REGULAMENTO 2021 

  
CAPÍTULO 1 – O Circuito 
  
1.           Será composto por até 4 etapas, com provas de Bike Regularidade e Trail Run para competidores de, no mínimo, 14 

(quatorze) anos. Os menores de 16 anos somente poderão participar acompanhados de maior responsável ou portando 
autorização do pai ou responsável. 

2.           Os locais das saídas e chegadas das provas serão determinados pela organização, sendo divulgados em momento 
oportuno. 

3.           Cada Etapa do CIRCUITO está aberta à participação de até 100 (cem) bikers e 200 (duzentos) trail runners, distribuídos 
em categorias conforme página informativa no site de inscrições.  

4.           Cada prova terá seu resultado e premiação separadamente e, para classificação no CIRCUITO, os competidores 
receberão uma pontuação conforme tabela abaixo:  

Coloc. Pontos Coloc. Pontos Coloc. Pontos Coloc. Pontos 

1º 0 6º 6 11º 11 16º 16 

2º 2 7º 7 12º 12 17º 17 

3º 3 8º 8 13º 13 18º 18 

4º 4 9º 9 14º 14 19º 19 

5º 5 10º 10 15º 15 20º... 20... 
 

5.           Essa sequência continuará até que pontue o último competidor de cada categoria em cada classificação.  
6.           Para efeito de classificação no CIRCUITO, os competidores QUE NÃO compareceram em uma determinada prova 

receberão os pontos do último competidor da categoria desta prova + 1 (ex: um competidor não participou de uma prova 
em que competiram 33 competidores receberá a pontuação de 34 pontos na mesma) 

7. O Grande vencedor do CIRCUITO será aquele que acumular menos pontos em sua categoria, somando-se os pontos 
perdidos em todas as classificações, sendo as demais ordenadas pelo valor crescente dos pontos perdidos, compondo, 
assim, o resultado final do CIRCUITO CICLOROTAS DE BIKE REGULARIDADE E TRAIL RUN. 

                                                                                                                                                                                         
CAPÍTULO 2 – Inscrições 
  
1.            As inscrições serão efetuadas única e exclusivamente pelo site indicado pela Organização. 

2.           O valor da inscrição será por competidor, variando conforme o lote por data de pagamento, de acordo com as 
informações divulgadas pela organização.  

3.           As inscrições somente serão confirmadas após o efetivo recebimento do valor. 

4.           As datas e valores dos lotes serão divulgados na página informações no site de inscrições. 
5.           Ficará a critério da ORGANIZAÇÃO a aceitação ou não de inscrições após o encerramento do terceiro lote, em valor a 

ser estipulado. 
6.           O ato (envio) da inscrição para o CIRCUITO CICLOROTAS DE BIKE REGULARIDADE E TRAIL RUN caracteriza a 

declaração do competidor de que leu e aceitou integralmente este regulamento e as regras do Bike Regularidade e do 
Trail Run, de que está ciente de que se trata de esporte de aventura, de que assume todos os riscos inerentes a esse tipo 
de competição, isentando organizadores, locais de prova, apoiadores e patrocinadores de quaisquer responsabilidades 
por acidentes, independentemente do tipo ou natureza.  

7.           O ato (pagamento) do valor da inscrição caracteriza a autorização do competidor do uso de suas imagens no evento para 
divulgação do CIRCUITO CICLOROTAS DE BIKE REGULARIDADE E TRAIL RUN, a qualquer tempo.  

8.           A desistência de participação em qualquer prova do CIRCUITO CICLOROTAS DE BIKE REGULARIDADE E TRAIL RUN 
após o pagamento, só dará direito à devolução de valores se for comunicada por escrito até quinze dias antes da prova, 
com a retenção de 20% pela ORGANIZAÇÃO. Após esta data não será devolvido nenhum valor pago, sob qualquer 
pretexto. 

9.           A prioridade para a realização do evento é a segurança dos participantes, sendo que, havendo situação de força maior ou 
de perigo à segurança dos participantes (Ex: tempestades, greves, queda de energia, etc.), as provas poderão ser 
canceladas ou transferidas, sem obrigar a ORGANIZAÇÃO a indenizar ou compensar os participantes inscritos. 
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CAPÍTULO 3 – Ação Social 
1.           O CIRCUITO CICLOROTAS DE BIKE REGULARIDADE E TRAIL RUN, em conjunto com representantes de Piedade, 

elegerá uma instituição de assistência e amparo social que será “adotada”. 
2.           Em boletins informativos, será divulgada a instituição e que tipo de donativos os competidores deverão ofertar para 

cumprir a ação social. 
3.           Esta ação social é facultativa. Os que contribuírem com a ação social participarão de sorteios exclusivos. 

  

CAPÍTULO 4 – Bike Regularidade 

 

Seção 1 - Equipamentos e Materiais (Recomendados e de Uso Obrigatório) 
RECOMENDADOS 
1.           Cada participante deverá apresentar sua bike revisada e em perfeita condição de uso 

2.           Cada participante deverá utilizar calçados e roupas apropriados para o pedal, óculos, recipiente para lixo e kit de 
primeiros socorros. 

3. Cada participante deverá levar kit de alimentação e hidratação, considerando um pedal de aproximadamente 30 km em 
03:00:00 de atividade física. Em função da pandemia a manipulação de alimentos e bebidas pela Organização não é 
recomendada. Por esse motivo não haverá distribuição de alimentos ou bebidas por conta da Pandemia. 

É OBRIGATÓRIO 
4. O uso de máscaras de proteção nos trechos neutros, largada e chegada. 

5.           O uso de capacete e luvas em qualquer deslocamento com a bike. 

6.           O porte de documento com foto e CPF para identificação na largada e durante a prova 

7. O uso na parte dianteira da bike da placa com o numeral do competidor fornecido pela Organização. 

8. O kit de GPS fornecido pela Organização no momento da largada para a apuração de sua performance.  

IMPORTANTE – A verificação se os GPS estão ligados e o seu correto transporte durante a 
competição é responsabilidade exclusiva da EQUIPE. Estes equipamentos não devem ser 
manuseados em nenhuma hipótese. Estes equipamentos não devem ser guardados embaixo de 
reservatórios de água. Estes equipamentos não devem ser molhados ou lavados, muito menos 
colocados em contato com barro ou terra. Caso os equipamentos não coletem os dados da equipe 
durante a prova, parcial ou integralmente, a mesma não terá informação sobre sua passagem, 
recebendo a penalização de PC perdido nos pontos de falha de captação, não cabendo recurso ou 
reparação de qualquer espécie. 

9.           Em caso de perda, extravio ou destruição (total ou parcial) dos equipamentos de GPS a equipe deverá pagar o valor de 
custo dos mesmos, de acordo com a tabela vigente do fornecedor. 

10. É obrigatória a IMEDIATA devolução dos equipamentos de GPS após o término da prova para apuração, especialmente 
para os casos de desistência ou abandono, para que a Organização não fique esperando ou procurando o competidor. 

  
Seção 2 – As Provas 
1. Percurso: As provas poderão conduzir os participantes por estradas pavimentadas, secundárias, privadas, por trilhas 

fechadas ou abertas, pastos, subidas ou descidas, podendo haver trechos, direções ou velocidades diferentes para cada 
trecho 

1.1. As leis de trânsito, bem como as melhores condutas de educação e respeito às pessoas, veículos e propriedades devem 
ser respeitadas. 

2. Planilhas: As planilhas poderão ser eletrônicas (App Rabbit GRATUITO) ou em PDF. 

2.1. As planilhas serão divulgadas pelo Organizador após as 20:00 do dia que anteceder a etapa. É responsabilidade 
exclusiva do competidor baixar o arquivo ou imprimir a planilha para realizar a prova. A ORGANIZAÇÃO NÃO fornecerá 
planilhas no local da largada. 

3. Tipos de trecho – As planilhas poderão conter os seguintes tipos de trecho:  

 Regularidade / Velocidade: Com indicação da velocidade média a ser mantida, em quilômetros por hora. 

 Deslocamentos: Sem competição, com indicação do tempo e distância para seguir na prova. 

 Neutros: São paradas com indicação do tempo de descanso para seguir na prova.  

3.1. Um trecho poderá ou não começar da distância 0 (Zero). Ele poderá iniciar com a sequência de distância do(s) trecho(s) 
anterior(es) 
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4.           O horário de largada dos competidores será definido e divulgado pela Organização na sexta-feira que antecede a prova. 

5. O intervalo de largada entre as equipes será determinado pela ORGANIZAÇÃO, e poderá ser diferente para cada prova, 
categoria ou grupo de equipes de cada categoria. 

 

Seção 3 – Apresentação dos competidores 

1.           A ORGANIZAÇÃO fornecerá o relógio oficial do evento, que será a base de todas as atividades CIRCUITO 
CICLOROTAS DE BIKE REGULARIDADE E TRAIL RUN, devendo estar disponível, no máximo, trinta minutos antes da 
largada do primeiro competidor. 

2.           O competidor deverá estar preparado meia hora antes do seu horário ideal de largada. 

3. Quando faltar um minuto para sua largada o competidor deverá se apresentar no local de largada para retirar os 
equipamentos de GPS, assinar o Termo de Responsabilidade (modelo em anexo) e receber as últimas orientações (caso 
existam). 

4. O competidor que largar sem os GPS estará automaticamente desclassificado. 

 

Seção 4 – Apuração do desempenho dos competidores 

1.           A apuração será eletrônica. A coleta das informações das equipes poderá ser realizada por equipamentos de GPS e/ou 
por leitores de cartão RFID e/ou por coletores de dados. 

2. Ao final da prova o competidor deverá 

2.           Todos os competidores largarão com 0 (zero) pontos e, em virtude de seu desempenho nos PC’s ou por cometer 
penalidades, perderão pontos. 

POSTOS DE CONTROLE – PC’S 

3. Os PC’s serão plotados no percurso durante a montagem da prova, em locais de conhecimento exclusivamente da 
ORGANIZAÇÃO e das pessoas autorizadas do staff, podendo estar ou não nas referências da planilha e/ou em ordem 
numérica. 

4. Os PC’s poderão ser de tempo, roteiro, virtual, móvel, “de erro” (punição) ou de informação. 

5. Para cada PC haverá uma “janela” de tempo, considerando o tempo ideal de passagem Do competidor (de 10 a 20 
minutos – entre 5 e 10 minutos atrasados ou adiantados). Esta “janela” será determinada pela ORGANIZAÇÃO em 
função da montagem do percurso, e os competidores que passarem pelos PC’s fora dos limites da “janela” sofrerão a 
penalidade de PC perdido. 

6. A critério da ORGANIZAÇÃO, por eventuais necessidades técnicas ou físicas, qualquer PC poderá ser convertido em PC 
de roteiro. 

PENALIDADES 

7. As penalidades poderão ser aplicadas por staff autorizado, pelo diretor da prova ou pela ORGANIZAÇÃO. 

8. As penalidades não são lançadas nos equipamentos de coleta de dados nem no GPS do competidor. O aplicador da 
penalidade comunicará o APURADOR e a ORGANIZAÇÃO. 

9. As penalidades previstas são: 

 800 (oitocentos) pontos = passar pelo PC com participante “pirata”; 

 600 (seiscentos) pontos = não utilizar equipamentos de uso obrigatório. 

 600 (seiscentos) pontos = não fechar porteiras, quando determinado na planilha. 

 A DEFINIR PELA ORGANIZAÇÃO = atitudes antidesportivas e comportamentos inapropriados. 

PONTUAÇÃO 

10. Nos PC’s de tempo será comparado o tempo REAL de passagem colhido nos GPS da ORGANIZAÇÃO com o tempo 
IDEAL de passagem calculado pela Organização. 

11. Caso aconteça pane em algum equipamento de GPS e não seja possível a utilização de seus dados para a apuração do 
desempenho de algum competidor na prova a ORGANIZAÇÃO decidirá sobre a melhor forma de classificação (ou não) 
do competidor, sem direito à recursos ou contestações. 

12. Os competidores perderão pontos nas seguintes situações: 

 PC de Tempo      

 Para cada segundo atrasado – 1 ponto; 

 Para cada segundo adiantado – 2 pontos; 

 Acima de 10 minutos atrasado – 600 pontos (fixos); 

 Acima de 5 minutos adiantado – 600 pontos (fixos); 

 Fora da janela de tempo – 600 pontos (fixos); e, 

 Não passar pelo PC – 600 pontos (fixos). 
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 PC de Roteiro 

 Passar por ele – 0 (zero) pontos; e, 

 Não passar por ele – 600 pontos (fixos). 

 PC “de erro”            

 Valor variável a ser definido pela ORGANIZAÇÃO. 

FICHAS DE PERFORMANCE 

13.  As fichas de performance serão enviadas por WhatsApp para o competidor pela ORGANIZAÇÃO o mais rápido possível. 

14. Apenas durante os 30 (trinta) minutos que sucederem a entrega da ficha de performance ao competidor, a 
ORGANIZAÇÃO receberá reclamações e recursos sobre ela. Este prazo é improrrogável. 

RECURSOS 

15. Não será aceito recurso de um competidor contra outro, apenas contra erro da ORGANIZAÇÃO. 

16. Decorrido o prazo do item 14 não serão aceitos pela ORGANIZAÇÃO nenhuma reclamação ou recurso, em nenhuma 
hipótese, sem direito a nenhuma reparação/contestação aos competidores que não se utilizarem do período reservado a 
tais solicitações. 

17. A decisão sobre o recurso será divulgada pela ORGANIZAÇÃO juntamente com os resultados. 

EMPATES 
18. Nos casos de empate nas provas, os critérios de desempate serão os seguintes: 
               1º - será declarado vencedor o competidor que tiver o maior número de 0 (zero) pontos perdidos nos PC’s durante a 

prova. Caso persista o empate, o que tiver o maior número de 1 (um) ponto perdido nos PC’s durante a prova, o que 
tiver o maior número de 2 (dois) pontos perdidos nos PC’s durante a prova e assim sucessivamente (não serão 
considerados os segundos, somente os pontos perdidos). 

               2º - caso mantenha-se o empate após a verificação de todos os PC’s, será declarado vencedor o competidor que largou 
primeiro. 

19.         Nos casos de empate na classificação final da CIRCUITO CICLOROTAS DE BIKE REGULARIDADE E TRAIL RUN, os 
critérios de desempate serão os seguintes: 

              1º - será declarado vencedor o competidor que tiver o maior número de vitórias durante a COPA. Caso persista o empate, 
o que tiver o maior número de segundos lugares, o que tiver o maior número de terceiros lugares e assim 
sucessivamente. 

               2º - caso mantenha-se o empate após a verificação de todas as provas da CIRCUITO CICLOROTAS DE BIKE 
REGULARIDADE E TRAIL RUN, será declarado vencedor o competidor que obteve melhor colocação na última prova. 

 

Seção 5 – Resultados 

1.           A classificação será pela ordem crescente de pontos perdidos, sendo declarado vencedor aquele que acumular o menor 
número de pontos. 

2. Os resultados poderão ser enviados por WhatsApp para todos os competidores após 30 (trinta) minutos do envio da 
última ficha de performance ou logo após a decisão sobre recurso (caso exista). 

3. Após a divulgação do resultado de cada prova será realizada a atribuição de pontos para a CIRCUITO CICLOROTAS DE 
BIKE REGULARIDADE E TRAIL RUN de acordo com o capítulo 1 deste regulamento. 

4. Assim que possível os resultados serão publicados no site www.bikeregularidade.com.br. 

 

CAPÍTULO 5 – Trail run 

 

Seção 1 - Equipamentos e Materiais (Recomendados e de Uso Obrigatório) 
RECOMENDADOS 
1.           Cada participante deverá utilizar roupas e calçados apropriados para correr a distância escolhida. 

2. Óculos, protetor solar, recipiente para lixo e kit leve de alimentação. 

É OBRIGATÓRIO 
4. O uso de máscaras de proteção nos trechos neutros, largada e chegada. 

5.           O uso do número de peito com chip fornecido pela organização (o número deve ser fixado exclusivamente no peito do 
competidor). 

6.           Em caso de perda, extravio ou destruição (total ou parcial) do número de peito com chip fornecido pela Organização o 
competidor estará automaticamente desclassificado. 
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Seção 2 – As Provas 
1. Percurso: As provas poderão conduzir os participantes por estradas pavimentadas, secundárias, privadas, por trilhas 

fechadas ou abertas, pastos, subidas ou descidas, podendo haver trechos, direções ou velocidades diferentes para cada 
trecho 

2. As leis de trânsito, bem como as melhores condutas de educação e respeito às pessoas, veículos e propriedades devem 
ser respeitadas. 

3. Distâncias – Serão disputadas as seguintes provas: 6 Km, 12 Km e 21 Km.  

4.           O horário de largada dos competidores será definido e divulgado pela Organização com bastante antecedência. 

 

Seção 3 – Apresentação dos competidores 

1.           O competidor deverá retirar seu kit com antecedência nos locais divulgados previamente pela organização. 
2.           No dia da prova a entrega de kits se encerrará quando faltar 10 minutos para a largada, impreterivelmente.  

3. Os competidores devem evitar aglomerações, se aproximando do local de largada quando faltar 10 minutos para a 
mesma. 

4. O competidor que largar sem o número de peito com chip estará automaticamente desclassificado. 

 

Seção 4 – Apuração do tempo dos competidores 

1.           A apuração será eletrônica. A coleta das informações das equipes poderá ser realizada por leitores de cartão RFID e/ou 
por coletores de dados. 

2.           Todos os competidores largarão com o horário idêntico, fornecido pela Organização no instante da largada e terão o 
tempo de chegada coletado no portal de chegada. 

POSTO DE CRONOMETRAGEM 

3. Os competidores devem permanecer afastados do posto de cronometragem para evitar interferência na leitura dos chips 
dos que ainda estão chegando. 

PENALIDADES 

4. As penalidades poderão ser aplicadas por staff autorizado, pelo diretor da prova ou pela ORGANIZAÇÃO. 

5. As penalidades não são lançadas nos equipamentos de coleta de dados nem no GPS do competidor. O aplicador da 
penalidade comunicará a cronometragem e a Organização. 

6. As penalidades previstas são: 

 10 (dez) minutos = correr com participante “pirata”; 

 15 (quinze) minutos = não utilizar equipamentos de uso obrigatório nos locais previstos. 

 Desclassificação = cortar caminho. 

 A DEFINIR PELA ORGANIZAÇÃO = atitudes antidesportivas e comportamentos inapropriados. 

RECURSOS 

7. Não será aceito recurso de um competidor contra outro, apenas contra erro da ORGANIZAÇÃO. 

8. A decisão sobre o recurso será divulgada pela ORGANIZAÇÃO juntamente com os resultados. 

EMPATES 
9. Nos casos de empate na classificação final da CIRCUITO CICLOROTAS DE BIKE REGULARIDADE E TRAIL RUN, os 

critérios de desempate serão os seguintes: 
              1º - será declarado vencedor o competidor que tiver o maior número de vitórias durante a COPA. Caso persista o empate, 

o que tiver o maior número de segundos lugares, o que tiver o maior número de terceiros lugares e assim 
sucessivamente. 

               2º - caso mantenha-se o empate após a verificação de todas as provas da CIRCUITO CICLOROTAS DE BIKE 
REGULARIDADE E TRAIL RUN, será declarado vencedor o competidor que obteve melhor colocação na última prova. 

 

Seção 5 – Resultados 

1.           A classificação será pela ordem de chegada, especificando-se o tempo do competidor. 

2. Os resultados poderão ser enviados por WhatsApp para todos os competidores após 30 (trinta) minutos da chegada do 
último deles ou logo após a decisão sobre recurso (caso exista). 
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3. Após a divulgação do resultado de cada prova será realizada a atribuição de pontos para a CIRCUITO CICLOROTAS DE 
BIKE REGULARIDADE E TRAIL RUN de acordo com o capítulo 1 deste regulamento. 

4. Assim que possível os resultados serão publicados no site www.bikeregularidade.com.br. 

 

CAPÍTULO 6 – Premiação 
1.           A ORGANIZAÇÃO premiará com troféus os 5 primeiros colocados de cada categoria. 
2.           Além da premiação aos vencedores, a ORGANIZAÇÃO se mobilizará, incansavelmente, para angariar produtos e 

serviços para premiação e sorteio entre todos os participantes da CIRCUITO CICLOROTAS DE BIKE REGULARIDADE E 
TRAIL RUN (peças, acessórios, etc.). 

3.           Poderão ocorrer sorteios. Nesse caso apenas concorrerão os competidores que estiverem presentes. 
 
  
CAPÍTULO 7 – Considerações finais 
1. Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela ORGANIZAÇÃO. 
2. As provas da CIRCUITO CICLOROTAS DE BIKE REGULARIDADE E TRAIL RUN serão realizadas em propriedades 

públicas e particulares. 
3.           É responsabilidade de todos nós a imagem que passaremos aos moradores da cidade, aos proprietários dos locais onde 

estaremos nos divertindo, aos patrocinadores que nos dão suporte, aos profissionais de jornalismo que nos acompanham 
e aos curiosos em geral. 

4. A modalidade Bike Regularidade tem o objetivo de divulgar a modalidade, estimular o convívio saudável entre seus 
participantes e contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas com a utilização das BIKES 
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ANEXO – TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
         
 
 
                                                                             
     

 GPS nº__________  
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE // DECLARAÇÃO 
 
Eu, abaixo assinado, inscrito para participar da atividade BIKE REGULARIDADE, para que surtam todos 
os efeitos legais, declaro que entendo e concordo que: 
 

1- Estou ciente que há riscos de acidentes durante esta competição. Assumo por livre e espontânea 
vontade todos os riscos envolvidos e suas conseqüências. 

2- Em caso de acidente, eu e minha família isentamos integralmente o BIKE REGULARIDADE, seus 
organizadores, colaboradores, apoiadores, proprietários dos locais por onde passarão as provas e 
a Prefeitura do município sede de toda e qualquer responsabilidade legal, por quaisquer danos que 
venhamos a sofrer. 

3- Atesto estar em condições físicas e psicológicas para participar da competição. 
4- Concordo que a organização pode adiar, cancelar ou modificar o evento, em parte ou no todo, por 

motivos de força maior ou necessidades técnicas ou de segurança, sendo que nenhum reembolso 
será devido. 

5- Conheço e aceito integralmente todos os termos do regulamento e boletins informativos do BIKE 
REGULARIDADE. 

6- Me responsabilizo integralmente pelas informações fornecidas à organização quando da inscrição. 
7- Conferi na retirada e assumo integralmente a responsabilidade da guarda e transporte dos 

equipamentos de GPS na prova. Os devolverei em perfeitas condições ao final da prova. 
8- Assumo integralmente a responsabilidade civil e criminal por meus atos durante a competição 
9- Declaro ter lido, ter sido orientado e estar de acordo com os protocolos sanitários para o 

distanciamento social necessário para a realização da competição. 
  

AUTORIZAÇÃO 
 
Em caso de danificação, perda ou não devolução dos GPS autorizo a cobrança no valor de R$ 380,00 (por 
equipamento) para reposição dos mesmos. 
 
Autorizo a utilização de minha imagem pelo BIKE REGULARIDADE e pela Prefeitura do município sede 
para a divulgação da modalidade em qualquer veículo e por tempo indeterminado. 
 
 
Mairiporã, ____/ ____/ _______. 
 
 
 

  
NOME DA EQUIPE/COMPETIDOR:  
 
 
 
Assinatura   ____________________________________________________________________ 
 
 
CPF:                                                                  Celular:     
 
Contato para emergência:  


