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COPA ALAGOANA DE TREKKING – A SAGA DAS ALAGOAS 

 

FINALIDADE: 

 A finalidade deste REGULAMENTO visa orientar os Organizadores e os 

Atletas, dos critérios e ações que regem a COPA ALAGOANA DE 

TREKKING, que trataremos neste documento pela sigla CATRE, bem como 

o calendário de provas de Trekking para o ano de 2021 e suas 

regulamentações. 

 

CALENDÁRIO DE PROVAS: 

 O calendário da COPA ALAGOANA DE TREKKING será composto por 4 

etapas, conforme distribuído no quadro abaixo e sob a responsabilidade da 

CATRE, podendo essa complementar as exigências definidas nesse 

regulamento em comunicação antes das suas respectivas inscrições. 

 

CATEGORIAS DE PROVAS: 

A CATRE promoveu a divisão das categorias de participantes em 

ARRETADA e PELEJA. Proporcionando maior desafio e competitividade para 

os mais experientes. 
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CAPÍTULO 1 - CRITÉRIOS DE DISPUTA 

Art. 1º - Serão definidas duas categorias para a COPA ALAGOANA DE 

TREKKING, sendo elas:  

o Categoria ARRETADA;  

o Categoria PELEJA; 

I - Categoria ARRETADA: Trekking com percurso que pode variar entre 08 e 

12 km, destinado às equipes que não desejem provas com grau de dificuldade 

elevada. 

II - Categoria PELEJA: Trekking com percurso com grau de dificuldade maior e 

que pode variar entre 13 e 20 km, destinado aos quartetos mais experientes. 

 
 As equipes deverão ser compostas por quartetos mistos, ou seja, cada 

equipe obrigatoriamente deverá ter ao menos um atleta do sexo oposto. 
Válido para todas as categorias. 

Art. 2º - As equipes terão 4 etapas para buscarem pontuação. Será 

considerada a equipe vencedora da COPA ALAGOANA DE TREKKING, o 

quarteto que tiver maior pontuação em suas respectivas categorias, a 

classificação final será estabelecida a partir do somatório da pontuação obtida 

nas etapas. 

Parágrafo Único: Para o caso de cancelamento de etapas por parte dos 

organizadores ou quando, por qualquer motivo, não for possível 

estabelecer a classificação das equipes em uma determinada prova, a 

quantidade de resultados a serem considerados para o ranking final das 

equipes no campeonato será estabelecida pelo resultado da fórmula (4 - 

C), onde C é o somatório de provas canceladas ou sem possibilidade de 

classificação das equipes. 
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CAPÍTULO 2 - TABELA DE PONTUAÇÃO 

Colocação Pontos 
1º 50 
2º 47 
3º 45 
4º 44 
5º 43 
6º 42 
7º 41 
8º 40 
9º 39 

10º 38 
11º  37 
12º 36 
13º  35 
14º 34 
15º 33 
16º 32 
17º 31 
18º  30 
19º 29 
20º 28 
21º 27 
22º 26 
23º 25 
24º 24 
25º 23 
26º 22 
27º 21 
28º 20 
29º 19 
30º 18 

31º em diante 15 
Desclassificada 00 

Não comparecimento ou 
penalidade 

00 
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Art. 3º - A etapa final terá a pontuação com peso 2, ou seja, a pontuação 

valerá o dobro. 

CAPÍTULO 3 - INFORMAÇÕES GERAIS 

Art. 4º - NOME DO EVENTO: COPA ALAGOANA DE TREKKING 

Art. 5º - DATA: Conforme calendário; 

Art. 6º - LARGADA: A largada será a partir de 9h para eventos diurnos e 18h 

para eventos noturnos, podendo haver mudança de horário previamente 

justificado; 

Art. 7º - DISTÂNCIA: Conforme definido nas categorias; 

Art. 8º - LOCAL DO EVENTO: Será divulgado em até dois dias antes do 

evento e poderá ser realizado em todo o estado de Alagoas. Sendo o Município 

divulgado após o encerramento das inscrições. 

Art. 9º - BRIEFING VIRTUAL: Poderá ser adotada conforme comodidade da 

organização. 

CAPÍTULO 4 - DA INSCRIÇÃO 

Art. 10. RESPONSABILDADE DO CAPITÃO: o Capitão será o único 

responsável de gerenciar sua equipe e fazer a inscrição no site. 

(www.vo2extreme.com.br/cadastro) 

Parágrafo Único: Os demais atletas da equipe deverão apenas 

preencher o termo de responsabilidade. 

Art. 11. QUANTIDADE DE ATLETAS POR EQUIPE: 04 (Quatro); 

Art. 12. VALOR DA INSCRIÇÃO (Por Equipe):  

I - R$210,00 – (duzentos e dez reais). 
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Parágrafo Único: Haverá diferença de valores em centavos, isso servirá 

para identificarmos as equipes nos extratos e deverá ser efetuado o 

pagamento no valor exato, porém as equipes deverão enviar 

comprovante para o site na área do atleta 

(www.vo2extreme.com.br/confirmacao). 

Art. 13. LIMITE MÁXIMO DE EQUIPES: o limite máximo de equipes será 

definido pela organização. 

Parágrafo Único: As vagas serão preenchidas conforme ordem de 

inscrição e pagamento. 

Art. 14. DATA DAS INSCRIÇÕES (LIBERAÇÃO): no mínimo de 30 (trinta) 

dias antes de cada evento e encerramento 1 (uma) semana antes do referido. 

Art. 15. PROCEDIMENTOS DAS INSCRIÇÕES: As inscrições serão 

realizadas através do site da VO2 EXTREME 

(www.vo2extreme.com.br/cadastro). 

Art. 16. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado por 

deposito ou transferência bancária até a data estipulada. O informe do valor a 

ser pago pela equipe ficará disponível na Área do Atleta no site e também 

será enviado para o e-mail do capitão (valor diferenciado em centavos), bem 

como, o número das contas bancárias que deverá ser feito o pagamento. 

Art. 17. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS AOS ORGANIZADORES: A 

comprovação será feita através de comprovante bancário anexado na Área do 

Atleta. 

Art. 18. SERÁ CONSIDERADA INSCRITA A EQUIPE QUE: Efetuar inscrição, 

realizar o pagamento e entregar até o dia do evento o termo de 

responsabilidade preenchido, assinado (original). 
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Art. 19. PAGAMENTO ANTECIPADO: A equipe que se inscrever e efetuar o 

pagamento na primeira semana de inscrição ganhará de brinde um mapa extra. 

Art. 20. DESCONTO Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003: Os atletas com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos terão 50% de desconto no valor 

da sua inscrição, sendo de responsabilidade do líder da equipe solicitar através 

do e-mail da organização da etapa o desconto, antes do pagamento da 

inscrição. 

§ 1º - Após o pagamento com desconto o atleta não poderá ser substituído por 

um atleta que não tenha direito ao desconto, exceto mediante pagamento dos 

50% restante. Será solicitado um documento oficial com foto para comprovação 

na entrega do kit da equipe. 

CAPÍTULO 5 - DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

Art. 21. CONCENTRAÇÃO: Preferencialmente 2 horas antes do horário da 

largada; 

Art. 22. BRIEFING PRESENCIAL: Poderá ser adotado conforme comodidade 

da organização; 

Art. 23. LARGADA PONTUAL: A partir de 9h (diurno) e 18h (noturno), 

podendo haver mudança no horário previamente informado. 

Art. 24. HORÁRIO LIMITE DE CORTE: O tempo limite será de 5h de prova, 

podendo ser tempos menores para etapas noturnas e haver mudança no 

tempo limite de prova, previamente informado. 

CAPÍTULO 6 - DA ORDEM DE PARTIDA E DOS HORÁRIOS 

Art. 25. As equipes poderão largar em blocos distintos ou bloco único.  
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Art. 26. Só poderá largar as equipes com a formação completa ou liberada pela 

mesa da organização. A mesa da organização começará a receber os atletas a 

partir das 7h nos eventos diurnos e 16h nos eventos noturno. 

Art. 27. Após a largada, a equipe que porventura chegar atrasada poderá 

largar após receber instruções do organizador. Haverá tolerância máxima de 15 

minutos (contados do horário da largada), após esse tempo, a equipe será 

desclassificada. 

 Art. 28. Ficará à critério da organização da prova impedir a largada ou 

continuidade na prova de qualquer equipe que não reúna condições de 

segurança mínima exigidas ou que estejam em desacordo com alguma 

obrigação prevista neste Regulamento. 

Art. 29. No caso excepcional de mudanças de horário, por força maior, ou por 

motivos técnicos, a Direção de Prova deverá comunicar imediatamente, pelos 

meios disponíveis, a todos os participantes. 

CAPÍTULO 7 - DA ENTREGA DOS MAPAS 

Art. 30. Os mapas serão entregues lacrados e só poderão ser abertos minutos 

antes da largada. 

Parágrafo Único: o rompimento / abertura do mapa antes do permitido 

acarretará na desclassificação da equipe. 

Art. 31. A entrega dos mapas será feita em uma área balizada, pela ordem de 

chegada da equipe completa. 

§ 1º - É responsabilidade de o navegador conferir se o mapa corresponde a 

sua categoria. 

 



 
 

REGULAMENTO COPA ALAGOANA DE TREKKING 

 
 

CAPÍTULO 8 - DA CLASSIFICAÇÃO E DAS PENALIDADES 

Art. 32. A equipe declarada vencedora será a que alcançar (picotar) todos os 

Pontos de Controle (PCs) definidos para a sua categoria em menos tempo, 

após apuradas todas as penalidades que por ventura a equipe tenha sofrido 

durante a execução do percurso. 

Parágrafo Único: A equipe que deixar de alcançar (picotar) algum dos 

Pontos de Controle (PCs) será desclassificada. 

Art. 33. Para cada um dos atletas das equipes será disponibilizado um CHIP 

ELETRÔNICO DE CONTROLE, que será lacrado ao punho do atleta com uma 

pulseira, através do qual os PCs visitados serão registrados. Em todos os PCs 

haverá Base Eletrônica para o referido registro (também chamado de 

“chipagem”). Todos da equipe terão que registrar a passagem nas bases 

eletrônicas dos PCs encontrados, evitando assim, que somente um dos atletas 

visite o PC. Se um dos atletas da equipe não tiver o registro de passagem em 

um dos PCs, no Chip ou na pulseira, a equipe será desclassificada. 

Art. 34. O CHIP ELETRÔNICO DE CONTROLE E PULSIERAS serão 

colocados no pulso dos atletas por um membro da equipe organizadora. Os 

Chips e as pulseiras somente serão entregues e colocados com a presença de 

todos os atletas da equipe. Uma vez colocadas, os Chips e Pulseiras não 

poderão ser violadas até o momento da finalização da prova, os quais serão 

retirados por membros da organização da prova, na tenda de cronometragem, 

após a passagem pelo pórtico de chegada. 

Art. 35. O sistema utilizado será o Sportident. A correta utilização do Chip na 

Base Eletrônica (correta Chipagem) é de exclusiva responsabilidade do atleta. 

Serão divulgados vídeos e imagens explicativos sobre o correto uso do 

equipamento. Como também, o próprio teste que o atleta fará no local da 
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prova, antes da largada. Qualquer dúvida, a organização e a equipe de 

cronometragem estarão à disposição para sanar. A utilização do equipamento 

é simples, rápida e segura. Garantindo uma apuração detalhada dos 

resultados, de forma ágil, confiável, com publicidade e transparência. 

Art. 36. Ao chegar no PC, os atletas deverão inserir o Chip na Base Eletrônica, 

para registrar a passagem, conferindo o sinal sonoro e luminoso. Caso não 

haja o sinal sonoro e luminoso do equipamento, o atleta deve inserir 

novamente o Chip na Base (será considerada apenas uma contagem). Se 

ainda assim, não houver retorno, o atleta deve utilizar o picotador manual de 

backup e picotar sua pulseira. O atleta é responsável pelo correto uso do 

equipamento. 

Art. 37. As equipes deverão chegar com os mesmos integrantes na mesma 

quantidade que largaram. 

Art. 38. Desconto de tempo “DT”: é uma penalidade a ser julgada pela direção 

da prova durante o evento, dependendo do tipo de infração cometida. Esse 

desconto de tempo, após estipulado pelos diretores da prova é INDISCUTÍVEL.  

Art. 39. O tempo limite de execução da prova será de 5h para todas as 

categorias. A equipe que não concluir a prova nesse tempo estará 

automaticamente desclassificada e deverá seguir diretamente para o local da 

CHEGADA. 

Art. 40. A organização, de posse de todos os extratos de apuração das 

equipes irá divulgar a classificação final do evento, com base nos critérios de 

classificação, penalidades. 

Art. 41. Existe no Termo de Responsabilidade uma cláusula específica 

prevendo que a equipe irá retirar o chip (SiCard ou similar) à título de 
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empréstimo, para uso exclusivo durante o transcurso da competição, devendo 

a mesma se comprometer a mantê-lo em perfeito estado de conservação 

ficando ciente de que se o equipamento for danificado ou inutilizado por 

emprego inadequado, mau uso, negligência ou extravio, a equipe deverá 

ressarcir a organização da prova pelo custo de um equipamento novo no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada. 

Art. 42. Poderão haver PCs Bônus, devendo a organização informar a 

presença desses PCs previamente. 

I - PC Bônus - No mapa estarão plotados PCs que serão identificados também 

na Legenda / Racebook como Bônus. 

Art. 43. Os recursos em relação ao resultado devem ser apresentados por 

escrito à organização no prazo máximo de até 1h (uma) hora após a sua 

chegada. 

Art. 44. Em situações de impedimento (por caso fortuito ou força maior) para 

chegar a determinado PC, a organização analisará a situação e definirá os 

critérios de classificação. 

Art. 45. A organização se reserva o direito de utilizar sistemas de apuração 

eletrônicos ou não. 

CAPÍTULO 9 - DA PREMIAÇÃO E CLASIFICAÇÃO DO RANKING ANUAL 

Art. 46. Todos os atletas inscritos e integrantes de uma equipe receberão como 

premiação logo após a sua chegada, um troféu ou medalha, comemorativo a 

data e ao evento. A classificação de chegada se dará apenas até a 10ª equipe 

(impressa nos troféus ou medalha), após esse limite os troféus serão de 

participação, e louvando a HONRA AO MERITO alcançado. 
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Art. 47. As 3 primeiras equipes (em cada etapa) de cada categoria ganharão 

descontos na inscrição da etapa seguinte. Os descontos serão de: 

o 1º Lugar – 100% de desconto 

o 2º Lugar – 50% de desconto 

o 3º Lugar – 25% de desconto 

Parágrafo Único: a última etapa não terá a premiação em desconto, ou 

seja, as primeiras equipes não ganharão descontos para a primeira etapa 

do ano seguinte. 

Art. 48. Serão adotados os seguintes critérios de desempate para o Ranking 

Anual, após a última etapa, seguindo a ordem abaixo: 

a) A equipe com maior participação nos eventos da CATRE; 

b) A equipe com o melhor aproveitamento (melhores resultados); 

c) A equipe com o melhor resultado na última etapa. 

Parágrafo Único: Só serão adotados os critérios de desempate para as 20 

primeiras equipes de cada categoria, as demais equipes permanecerão 

empatas com a mesma colocação. 

Art. 49. Farão jus a premiação final da CATRE as 5 primeiras colocadas do 

Ranking 2021 de todas as categorias, com troféus. 

CAPÍTULO 10 - DAS DEFINIÇÕES DE LEGENDAS 

Art. 50. POSTO DE CONTROLE (PC): local indicado pela organização por 

onde as equipes devem passar obrigatoriamente na ordem sequencial 

numérica pré-determinada; 

Art. 51. ÁREAS DE TRANSIÇÃO (AT): é um PC diferenciado por ser uma área 

onde haverá mudança de modalidade esportiva; 
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Art. 52. FISCAL DE PROVA: responsável pelo registro da passagem das 

equipes pelos postos de controle. Tem autoridade para fazer checagem de 

equipamentos obrigatórios; 

Art. 53. CORTE: percurso alternativo reduzido que as equipes são obrigadas a 

fazer, caso não cheguem a um PC em um prazo máximo pré-estabelecido; 

Art. 54. PONTOS DE PASSAGEM OBRIGATÓRIOS (PPO): Trecho da prova 

(com ou sem PCs) onde os atletas são obrigados a passar sob risco de 

penalização. Estes trechos têm a função de proteger atletas em travessias ou 

para evitar que áreas sejam devastadas. 

CAPÍTULO 11 - DAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES E PROIBIÇÕES 

Art. 55. A equipe que vier a abandonar a competição por qualquer motivo 

deverá notificar imediatamente a secretaria da prova ou a tenda de 

cronometragem. Caso isso não ocorra, a organização se reserva ao direito de 

promover uma busca organizada e cobrar dessa equipe ou atleta, todos os 

custos gerados por esta ação. 

Art. 56. A equipe que solicitar o resgate a organização da etapa, poderá ser 

cobrada pelos custos gerados pela ação do resgate, caso a equipe não esteja 

em situação de risco ou tenha as mínimas condições de se deslocar até a 

chegada. 

Art. 57. O navegador não deverá abandonar os integrantes de sua equipe em 

hipótese alguma, salvo em situações de risco onde buscará socorro para a 

equipe. 

Art. 58. Será de responsabilidade das equipes o descarte de todo lixo 

produzido por ela, mesmo nos casos que o lixo seja produzido por produtos 

oferecido pela organização; 
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Art. 59. Para todos os integrantes de cada equipe é prudente levar sua bolsa 

de hidratação completamente abastecida (em casa) com seu liquido repositor 

predileto. 

Art. 60. Existirá sansão (de acordo com entendimento dos organizadores) para 

equipe que desrespeitar qualquer norma estabelecida durante o BRIEFING 

PRESENCIAL, VIRTUAL e REGULAMENTO; 

Art. 61. No local não existe opção programada pela organização para compra 

de refeição, sucos, água e etc. 

Art. 62. Poderá haver brindes e concorrerão através de sorteio todas as 

equipes inscritas, aptas e presentes no momento do sorteio, com exceção das 

equipes que ainda estiverem participando da prova; 

Art. 63. Havendo trecho de asfalto, trafegar sempre pelo acostamento, 

inclusive, a orientação é sempre em fila indiana. 

Art. 64. A premiação poderá ser iniciada a partir da chegada da 1º (primeira) 

equipe; 

Art. 65. Não será permitido a utilização de rádio de comunicação de qualquer 

espécie, celulares smartphones (para a função GPS ou Navegação), GPS e 

similares.  

Art. 66. É indicado a utilização de máquinas fotográficas para a realização de 

fotos e filmagens. 

Art. 67. Não será permitido o uso e porte de qualquer mapa que não seja o 

oferecido pela organização para esse evento. 
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Art. 68. Teremos um funil com portal na linha de chegada até a mesa de 

controle, onde só poderão entrar no mesmo os quatro atletas de cada equipe, 

este funil será fiscalizado por membros da equipe organizadora. 

Art. 69. Cada atleta receberá um Chip e uma pulseira de identificação que será 

posta em seu pulso por critério definido pela organização, antes da largada. A 

entrega dos Chips, pulseiras, número de peito e mapa ficará a critério da 

organização. 

Art. 70. Ao finalizar o trajeto, a retirada do Chip e da Pulseira deverá ser feita 

na mesa de controle e através da organização do evento. Lembrando que seu 

extravio, corte, danificação e qualquer suspeita de burlar as informações 

descritas na pulseira acarretará na penalização da EQUIPE. 

CAPÍTULO 12 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DA EQUIPE 

Art. 71. Não seguir a ordem cronológica dos postos de controle, caso seja 

obrigatório. 

Art. 72. Usar qualquer meio de transporte não autorizado pela organização. 

Art. 73. Usar guias para se deslocar. 

Art. 74. Se algum membro da equipe cometer atitudes antidesportivas, 

agressivas e destrutivas ao meio ambiente ou com outros atletas. 

Art. 75. Abandonar a modalidade sugerida pela organização. 

Art. 76. Se deslocar por trechos do percurso não autorizados pela organização. 

Art. 77. Falta de algum equipamento obrigatório. 

Art. 78. Possuir equipe com mais de 4 integrantes. Caso seja identificado a 

direção de prova solicitará o retorno da equipe para a largada e não farão jus a 

pontuação. 
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Art. 79. Comprovada a distância entre os atletas da equipe de mais de 100 

metros. 

Art. 80. Violar o lacre pulseira de picote. 

Art. 81. Descumprir qualquer determinação expressa da direção da prova.  

CAPÍTULO 13 - DA DIVULGAÇÃO DOS PATROCINADORES DOS ATLETAS 

Art. 82. As equipes têm livre arbítrio para fazerem divulgação de seus 

patrocinadores apenas nos seus equipamentos e vestimentas.  

CAPÍTULO 14 - DAS IMAGENS 

Art. 83. A organização do evento terá o direito de utilizar e reproduzir todas as 

imagens fotográficas e de vídeo produzidas durante a prova, premiação e 

briefings para uso comercial ou de mídia. 

CAPÍTULO 15 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Art. 84. Será obrigatório 01 (um) Kit de Primeiros Socorros por equipe, ou 

seja, cada equipe é responsável por levar o seu durante toda a competição, 

neste KIT deverá, obrigatoriamente, conter: 

I - Gaze esterilizada; 

II - Esparadrapo; 

III - Pinça; 

IV – Luvas Látex – 01 (um) par; 

V - Atadura; 

VI - Álcool; 

VII – Sal – 05 (cinco) gramas; 
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VIII - Anti-bactericida - pomada ou spray; 

IX - Anti-histamínico - 4 comprimidos;  

X - Anti-inflamatório - 4 comprimidos;  

XI – Anti-diarreico - 4 comprimidos;  

XII - Analgésico - 4 comprimidos; 

Parágrafo Único: A checagem de equipamentos obrigatórios poderá ser 

realizada a qualquer momento durante a prova, o seu não porte 

acarretará na penalidade de desclassificação da equipe flagrada.  

CAPÍTULO 16 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SUGERIDOS 

Art. 85. A organização sugere levar: 

I - Protetor solar; 

II - Boné ou Viseira; 

III - Camisa de manga comprida;  

IV - Calça; 

V - Saco estanque para acondicionar equipamentos;  

VI - Quantia em dinheiro (trocado);  

VII - Mochila com sistema de hidratação;  

VIII - Câmera fotográfica; 

IX – Álcool em gel ou 70%. 

CAPÍTULO 17 - DA RESPONSBILIDADE DA ORGANIZAÇÃO: 

Art. 86. Observar critérios de suporte e valorização dos atletas, observando em 

suas provas locais apropriados para banho, convívio e estacionamento. 
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Art. 87. Disponibilizar ambulância, bombeiros civis para emergências e equipes 

de resgate caso seja necessário. 

Art. 88. O resgate e primeiros socorros, quando necessários, acontecerão 

somente caso haja condições favoráveis e que permitam tal operação sem 

riscos aos mesmos. 

Art. 89. As etapas deverão contar com cronometragem, número de peito das 

equipes, podendo haver relógio de cronometragem. 

Art. 90. A organização deverá ter como meio de comunicação rádio de 

comunicação (HT). 

CAPÍTULO 18 - DAS COMPETÊNCIAS DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 91. Os diretores de prova são os responsáveis em executar as datas e 

disposições deste regulamento justificando as alterações quando cabíveis. 

Casos omissos serão decididos através dos mesmos em consenso com a 

CATRE. 

Art. 92. Quando houver qualquer risco de vida, o diretor de prova poderá 

acionar o resgate de qualquer integrante da equipe, jornalista e fiscal de prova, 

sendo o ônus do resgate de responsabilidade do resgatado. A organização, no 

entanto, só fará o resgate se houver condições adequadas de segurança para 

quem está resgatando ou sendo resgatado. 

Art. 93. A organização da prova não cobre despesas médicas além dos 

primeiros socorros prestados no local. Caso necessite remoção, atendimento 

ou internação hospitalar, estes serão de responsabilidade da própria equipe. 

Art. 94. A menos que haja alteração por parte da direção da prova (antes ou 

durante a competição), as instruções constantes no race-book são soberanas. 
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Art. 95. A organização se reserva o direito de realizar um único briefing de 

prova, podendo ou não repeti-lo para equipes que justificadamente não 

comparecerem ao mesmo. 

Art. 96. No caso de condições climáticas adversas ou por razões de 

segurança, a organização se reserva o direito de cancelar e/ou alterar o 

percurso e/ou etapas sem aviso prévio e sem ônus à mesma, inclusive durante 

o andamento da prova. 

Art. 97. Caso alguma equipe ou atleta inscrita na competição desista de 

participar da etapa durante o período de inscrição ou após o encerramento das 

inscrições (justificadamente ou não) e/ou deixe de completar a prova após a 

sua largada ou não, por qualquer motivo independente ou não da intervenção 

dos organizadores, defeito em equipamentos e etc, não serão reembolsados o 

valor da inscrição em hipótese alguma. 

Art. 98. Fica a critério dos Diretores de prova aceitar ou não a solicitação de 

inscrição de qualquer equipe. 

Art. 99. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente antes, 

durante e depois da prova, envolvendo a questão patrimonial e do estado de 

saúde física do atleta. 

Art. 100. A NÃO responsabilidade da organização com qualquer tipo de dano, 

durante o lapso temporal ou não do evento, seja roubo ou furto dos 

equipamentos, dos carros, das bikes e etc. 

Art. 101. Em casos não descritos neste regulamento a decisão da organização 

é INCONTESTÁVÉL. 
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CAPÍTULO 19 - DAS NOVIDADES E ADITIVO AO REGULAMENTO 

Art. 102. Os atletas devem ficar atentos (as) as novidades postadas pelos 

organizadores, nas redes sociais (Instagram, Facebook, Grupos de WhatsApp 

e Site ligados a CATRE). 

 

_______________________________________________________________ 
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