POWER PACE
Regulamento

DESAFIO DUATLHON
CAPITULO I–A PROVA
Art 1º - A prova será realizadano dia 09 de junho de 2019 com concentração e largada no Parque
Ipanema, Ipatinga, MG.
CAPITULOII - MODALIDADES E CATEGORIAS
MODALIDADE PRINCIPAL
5Km de Corrida / 20Km de ciclismo / 2,5Km de Corrida
Categoria Única (masculino e feminino)
MODALIDADE INICIANTE
2,5Km de Corrida / 10Km de ciclismo / 2,5Km de Corrida
Categoria Única (masculino e feminino)
MODALIDADE REVEZAMENTO
5Km de Corrida (ATLETA 1) / 20Km de ciclismo (ATLETA 2) / 2,5Km de Corrida (ATLETA 1)
Categoria Única (masculino e feminino)
CAPITULO III – INSCRIÇÃO
Art 2º - As inscrições poderão ser feitas até o dia 06 de junho de 2019 ou até o encerramento das
vagas nos pontos de inscrição divulgados nas redes sociais da Pace3 Eventos Esportivos ou
através do site www.pace3.com.br
Art 3º - Os valores para inscrição, que não serão devolvidas em hipótese alguma e estarão
sujeitas a taxas de conveniência em inscrições feitas pela internet, serão os seguintes:
1º Lote

2º Lote

Lote Promocional
ABRIL

01/05 A 31/05

01/06 A 06/06

DUATHLON INICIANTE

R$ 99,00

R$ 115,00

R$ 125,00

DUATHLON PRINCIPAL

R$ 99,00

R$ 115,00

R$ 125,00

REVEZAMENTO

R$ 140,00

R$ 155,00

R$ 165,00

CICLISMO 60 + 1

R$ 30,00

R$ 35,00

R$ 40,00

Nome da Modalidade

Art 4º - Não serão aceitas inscrições realizadas fora dos prazos determinado pela organização.
Art 5º - O atleta é responsável pela veracidade das informações prestadas no ato da inscrição.
CAPITULO IV – KIT DO PARTICIPANTE E RETIRADA DOS KITS E CONGRESSO TÉCNICO
Art 6º - O kit será composto por camisa, medalha, número de participação, isotônico, água, frutas
e brindes para todos que concluírem a prova.

Art 7º - Os kits serão entregues no dia 08 de julho, das 15:00 às 19:00h, na loja da Nuaçai,
situada à Av. Carlos Chagas, 235 - Cidade Nobre, Ipatinga - MG, mediante apresentação de
documento original com foto e comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
Art 8º – A organização da prova realizará um congresso técnico para esclarecer todas as regras e
tirar todas as dúvidas dos participantes. O congresso técino acontecerá no mesmo local da
retirada dos kits de 19h às 20h. O não comparecimento do atleta no congresso técnico tira todo
seu direito de reclamação e acionamento de recurso durante e após a prova.
Art 9º - Não serão entregues kits após os dias e horários divulgados no artigo anterior.
CAPITULO V – A PROVA
Art 10º - A área de transição, local onde ficarão as bicicletas dos participantes, será aberta aos
atletas a partir das 06h15 para preparação do equipamento de ciclismo e será fechada às 07h45.
Art 11º - A largada DUATHLON de todas as dará inicio as 08h00.
CAPITULO VI – PREMIAÇÃO
Art 12º - Serão premiados os 5 (cinco) primeiros colocados nas categorias masculino e feminino
nas modalidades PRINCIPAL e INICIANTE. Na modalidade REVEZAMENTO serão premiados os
3 primeiros nas categorias masculina, feminina e mista.
Art 13º - Todos os atletas receberão medalha de participação ao final da prova.
CAPITULO VII – REGRAS GERAIS
Art 14º - Cada atleta inscrito só poderá participar da prova dentro da sua modalidade.
Art 15º - A inscrição do atleta implica na total aceitação deste regulamento, devendo qualquer
dúvida ser esclarecida junto à organização.
Art 16º - O critério adotado para a classificação GERAL será a ordem de chegada, caracterizada
pelo tempo bruto da cronometragem. Fotos e filmagem serão utilizadas para sanar dúvidas sobre
a colocação dos atletas.
Art 17º - O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não comunicar a
organização do evento formalmente por escrito será responsável por qualquer acidente ou dano
que venha a sofrer o outro atleta, isentando a organização da prova, seus patrocinadores,
apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova de qualquer responsabilidade.
Art 18º - Todo atleta inscrito na prova estará sujeito ao regulamento, que a organização poderá
incluir ou alterar, total ou parcialmente, a seu critério, conforme necessidade do evento.
Art 19º - A organização é soberana para tomar qualquer decisão em relação a regulamento,
cancelamento e alteração no formato e percursos da prova por motivos que coloquem em risco a
segurança dos participantes, antes, durante e após a prova;
Art 20º - As regras que não forem cumpridas são passíveis de punições 3 minutos no tempo total
até a desclassificação.
Art 21º - Nenhum atleta poderá dispor de apoio próprio, restringindo-se ao apoio da organização.

Art 22º - A organização poderá, a qualquer tempo, sem aviso prévio, suspender ou prorrogar
prazos, adicionar ou limitar o número de inscritos em função de necessidade, disponibilidade
técnica/estrutural.
Art 23º - A organização não se responsabiliza por materiais de atletas, dentro ou fora da área de
transição, não havendo nenhum tipo de reembolso.
Art 24º - Haverá Guarda Volumes disponível entre 6:30 e 12:00h; recomenda-se que não sejam
deixados objetos de valor.
Art 25º - Haverá ambulância com socorrista de plantão para emergências; nos casos de remoção,
esta será feita para a rede pública de saúde. O atleta ou seu acompanhante poderá optar por
outro sistema de atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade.
Art 26º - A comissão organizadora do evento e os patrocinadores não se responsabilizarão por
incidentes que venham a ocorrer com atletas no decorrer do percurso. Todos os atletas
devidamente inscritos na prova possuem o SEGURO ATLETA.
Art 27º - Qualquer atitude antidesportiva, de desrespeito aos fiscais, organizadores,
patrocinadores, público, demais competidores ou a esse regulamento, bem como sujar o local
com lixo e depredação, será punida rigorosamente com a desclassificação, sem direito a recursos
ou apelações de qualquer espécie;
Art 28º - É de responsabilidade do atleta manter-se no percurso determinado.
Art 29º - O chip de cronometragem deve ser utilizado conforme descrito no seu kit e briefing antes
da prova. Nele há um código numérico referente ao atleta. A troca deste implica em
desclassificação. O participante fica ciente de que os serviços de fornecimento do chip de
cronometragem, elaboração, fornecimento de resultados, divulgação e publicação dos mesmos,
são dependentes de equipamentos eletrônicos de transmissão de dados. Estes equipamentos
podem sofrer algum tipo de interferência e perda de informações. Neste caso, fica isenta a
organização e realizadores do fornecimento dos mesmos. Por segurança, a organização
disponibilizará equipes de anotadores para verificar a ordem de chegada dos participantes;
Art 30º - O resultado oficial será publicado em até 48h após o evento no site pelo site
www.pace3.com.br
Art 31º - Dúvidas e
contato@pace3.com.br

informações

técnicas

devem

ser

enviadas

por

e-mail

para

Art 32º - Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela organização, esta é soberana
e autêntica para julgá-los.
CORRIDA
Art 33º - É obrigatório o uso visível do número de identificação (peito e bicicleta);
Art 34º - Haverá posto de água para os participantes ao longo do percurso.
Art 35º - É proibido acompanhante de bicicleta ou a pé, caso o fiscal identifique, o atleta será
desclassificado.
Art 36º - O atleta deverá correr nos locais indicados e sinalizados pela organização; o atleta que
não respeitar os locais demarcados estará passível de desclassificação.

CICLISMO
Art 37º - É permitido o uso de qualquer tipo de bicicleta.
Art 38º - Obrigatório o uso de Camiseta, Top ou Macaquinho para todos os atletas.
Art 39º- É proibido pedalar na área de transição, o competidor deve montar e desmontar da sua
bicicleta fora da área de transição;
Art 40º - É necessário estar com o capacete afivelado para retirar e colocar a bicicleta no
cavalete.
Art 41º - O competidor deverá terminar a prova com a mesma bicicleta que iniciou. Em caso de
quebra deverá carregá-la até a área de transição.
Art 42º - É obrigatório o uso visível do número de identificação (peito e capacete).
Art 43º - Os ciclistas poderão se valer do “vácuo” deixado por outros competidores, mas deverão
atentar para segurança sua e dos outros atletas.
Art 44º - A responsabilidade de marcação do número de voltas do ciclismo é inteiramente do
atleta, reservando aos fiscais o direito de desclassificação do atleta caso este não faça o número
de voltas corretas.
Art 45º - O atleta deverá falar seu número nos postos de controle.
Art 46º - Não é permitido o bloqueio dos atletas que estiverem atrás, é proibida a utilização do
“zigue zague” para impedir a ultrapassagem do oponente. Pedale somente na direita e
ULTRAPASSAGENS SEMPRE FEITAS PELA ESQUERDA.
Art 47º - A hidratação no ciclismo é de responsabilidade do atleta.
REVEZAMENTO
Art 48º - A categoria revezamento poderá ser composta de duplas masculinas, femininas ou
mistas.
Art 49º - É obrigatória a entrada dos dois competidores na área de transição até o horário limite
estipulado pela organização. Se algum membro da dupla não estiver presente até este horário, a
dupla estará automaticamente desclassificada.
Art 50º - A troca deverá ser dentro da “Área de Transição”, caso não cumpra, será
desclassificado.
ÁREA DE TRANSIÇÃO
Art 51º - Só é permitida a presença de pessoas devidamente autorizadas e/ou inscritas na Área
de Transição, que será aberta às 06h30 e fechada às 07h45.
Art 52º - Após a liberação do Diretor da Prova, apenas o atleta com número poderá colocar e
retirar seu material da Área de Transição após o término da competição.
Art 53º - O atleta que pular a cerca de proteção da área de transição, será desclassificado.

Art 54º - A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do
evento, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo
site oficial da corrida e pelas redes sociais.
Art 55º - As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão
Organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a estas decisões.
Art 56º - Ao se inscrever nesta prova, o(a) atleta assume automaticamente o conhecimento de
todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata
todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou
Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
Art 57º - Todo o direito autoral relativo a este regulamento é de responsabilidade da organização
do Desafio Duathlon.

ANEXO I
Termo de responsabilidade
Eu, (seu nome conforme a inscrição), no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins
de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma prova de corrida e ciclismo com distâncias variadas, escolhidas
por mim no ato da inscrição.
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que não
existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências
pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a
Comissão Organizadora, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que
porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA.
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da prova.
5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra
área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário,
promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também,
qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das
pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades das áreas acima
descritas.
6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de
serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento e que aceito o
regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e
que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais
inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por
escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo.

7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o
regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da
prova.
8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do
evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus
para a Comissão Organizadora, mídia e patrocinadores.
9. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública, todos os
eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos
despendidos serão suportados única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão
Organizadora e a empresa responsável pelo ressarcimento de qualquer destes custos.
10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando
assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade civil e legal de tudo o que vier a
ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta PROVA.

_________________________________
Nome:
CPF:

ANEXO II
MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT

Eu,

__________________________

(NOME),

portador

da

carteira

de

identidade

nº

___________________, inscrito no Desafio Duathlon 2017, autorizo _______________________________
(NOME), portador da carteira de identidade nº _________________________________ a retirar o meu kit
no dia e local determinados pela Comissão Organizadora, sendo de sua inteira responsabilidade a
conferência dos itens constantes do referido kit.
Declaro, ainda, estar ciente de que não serão entregues kits fora dos horários estabelecidos pela Comissão
Organizadora e que quaisquer problemas referentes ao kit entregue serão de minha inteira
responsabilidade.

Data __________________________________
Assinatura___________________________________

OBS.: A pessoa autorizada deverá portar documento próprio original e cópia do documento de identidade
do corredor

