
 

REGULAMENTO 
1°  DUATLHON  GUAXUPÉ 

 

MODALIDADE DISTÂNCIA 

Corrida 3,0 Km 

Ciclismo 20,0 Km 

Corrida 3,0 Km 

 
- O 1° Duatlhon Guaxupé será realizado no dia 22/05/2022 em Guaxupé – MG, em quaisquer que 
sejam as condições climáticas, desde que não ofereçam riscos aos participantes. 
- As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site Runner Brasil (www.runnerbrasil.com.br), no 
valor de R$ 80,00 + taxa do site. 
- A prova será realizada as 08:00hs. As distâncias de cada trecho poderão sofrer alterações de acordo 
com as condições dos locais. A Área de Transição estará aberta às 07:00hs, para os atletas 
devidamente equipados participarem da prova. 
- Será proibido largar o atleta que esteja mais de 10 minutos atrasado em relação ao horário oficial 
da largada da prova. A organização não reembolsará o valor da inscrição ao atleta atrasado. 
- O horário da prova ficará sujeito a alterações em razão da quantidade de inscritos, problemas de 
ordem externa tais como, tráfego intenso, fechamento de vias públicas, causas climáticas ou 
problemas de segurança pública. 
- O evento terá o número máximo de 200 participantes. 
 
1- REGRAS GERAL DO EVENTO 
 
REGULAMENTO 
Todo competidor é obrigado a ter conhecimento desse regulamento. Os inscritos na competição 
estão automaticamente de acordo e aceitam todos os termos deste regulamento, assim como todas 
as regras descritas e estipuladas. 
 
HIDRATAÇÃO 
É de responsabilidade do atleta se manter hidratado adequadamente durante a prova. A 
organização distribuirá hidratação no percurso da prova. 
 
PERCURSO 
O competidor é obrigado a permanecer no percurso determinado pela organização, sob pena de 
punição ou desclassificação para quem burlar o percurso ou pegar atalho. 
 
AJUDA 
Não é permitido uso de apoio externo, entretanto os competidores poderão se ajudar uns aos 
outros, limitando-se a água, comida, primeiros socorros e apoio mecânico. 
 
CONDUTA 
O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva, agressão verbal ou de qualquer outra 
espécie serão casos de advertência/banimento do atleta em questão. As regras valem para atletas, 
Staffs, equipe médica e membros da organização. 
 
 
 



PROTESTOS 
Qualquer protesto deverá ser feito em até 20 minutos após a divulgação do resultado da prova. O 
protesto será avaliado pela organização do evento. 
 
PENALIDADES 
A penalidade mínima será de 2 minutos acrescentado ao tempo de prova do atleta, podendo ser 
aumentada para 5 minutos, dependendo da gravidade da infração cometida pelo atleta. A 
penalidade máxima será a desclassificação do atleta da prova e a perda do troféu caso ele tenha 
conquistado. 
 
TEMPO LIMITE 
O tempo limite para a conclusão da prova será de 3 horas após a largada oficial. Após esse tempo o 
atleta fica automaticamente desclassificado da prova e perde o direito a medalha de participação. 
 
CRONOMETRAGEM 
O número frontal da bike deverá ser entregue na barraca de cronometragem logo após a retirada 
da bike da Área de Transição, que só ocorrerá a partir das 10:00hs com a apresentação do número 
de peito do corredor, ao fiscal presente na Área de Transição. Quem não devolver o número da bike 
pagará uma multa de R$ 80,00 ao responsável pela cronometragem. 
 
ALTERACÕES 
O atleta não poderá solicitar mudança de categoria escolhida no momento da inscrição.  
 
PREMIAÇÕES 
Todo atleta que completar a prova dentro do tempo limite receberá uma Medalha de Participação. 
Serão premiados com troféus os 3 primeiros colocados de todas as categorias. 
 
KIT DO ATLETA 
O Kit do atleta contém uma “sacochila” com camisa, pulseira identificadora, número frontal de peito 
e número frontal da bike, e deverão ser retirados nas datas, locais e prazos divulgados pela 
organização da prova, com apresentação de um documento com foto, o comprovante de 
pagamento da inscrição e o TERMO DE RESPONSABILIDADE devidamente assinado. A retirada do kit 
por terceiros será necessário a cópia de um documento do atleta com foto, o comprovante de 
pagamento da inscrição e uma declaração do atleta permitindo a retirada do seu kit por essa terceira 
pessoa. 
 
INSCRIÇÃO E NUMERAL 
A idade mínima dos atletas será 15 anos completos. A inscrição e o número do atleta é pessoal e 
intransferível. Em caso de perda do número o atleta sofrerá um acréscimo de 5 minutos no seu 
tempo final de prova. 
 
RISCOS 
O participante assume, por livre espontânea vontade, os riscos e suas consequências decorrentes 
da sua participação na prova, sejam eles danos morais, físicos, materiais ou de qualquer outra 
natureza. Ficam os organizadores, bem como qualquer patrocinadores e apoiadores envolvidos, 
isentos das responsabilidades decorrentes da participação do atleta na prova. 
 
 
 



ORGANIZAÇÃO 
A organização poderá alterar o conteúdo deste regulamento a qualquer momento, sem aviso 
prévio. 
 
2- REGRAS DAS CATEGORIAS 
 
A prova terá 5 categorias a disposição dos atletas. 
 
- Individual Feminina 
- Individual Masculino 
- Dupla Feminina 
- Dupla Masculina 
- Dupla Mista 
 
Faixa etárias da Categoria Individual (masculino e feminina)  
 
- SUB 20              - nascidos de 2007 até 2003  
- SUB 30              - nascidos de 2002 até 1993 
- SUB 40              - nascidos de 1992 até 1983 
- SUB 50              - nascidos de 1982 até 1973 
- SUB 60              - nascidos de 1972 até 1963 
- OVER 60             - atletas acima de 60 anos 
 
OBS -  A divisão das faixas etárias na Categoria Individual, tem como referência, o ano de nascimento 
do atleta. 
 
Categoria Dupla (Feminina, masculino e mista) 
- Idade livre para os atletas desta categoria. 
 
OBS – na categoria dupla, um atleta fica responsável pela parte da corrida e o outro atleta fica 
responsável pela parte do ciclismo. 
 
É obrigatório o uso dos números fornecidos pela organização da prova durante a disputa do evento, 
sendo estes: 
 
- Número de peito para a corrida 
- Número frontal na bicicleta 
 
ÁREA DE TRANSIÇÃO 
 
- É obrigatório o uso da pulseira de identificação do atleta dentro da área de transição; 
- A bicicleta deve ficar pendurada no cavalete apropriado e os itens pessoais acomodados embaixo 
da bike de forma que não atrapalhe o outro atleta. 
- Não é permitido que o atleta esteja montado na bike dentro da área de transição. 
- Será permitido o uso de Mountain Bike ou Speed, não sendo permitido o uso de bicicletas com 
propulsão elétrica, propulsão assistida, com dínamo ou qualquer outro equipamento similar a 
motor. 
 
 



PAGAMENTO 
 
- O pagamento da inscrição será realizado de acordo com as normas do site “RUNNER BRASIL” com 
as formas disponibilizadas pelo site 
  
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
- O atleta poderá solicitar o cancelamento da inscrição no prazo máximo de 30 dias antes da 
realização do evento, com restituição de 85% do valor da inscrição, ficando retido 15% do valor 
referente custos administrativos.  
 
 
 
□ Li e aceito as condições do regulamento do 1° Duathlon Guaxupé  


