REGULAMENTO

2022
10 E 11 DE SETEMBRO

O EVENTO

Uma verdadeira prova de bike para garotas e garotos.

CATEGORIAS

Grom 12
Grom 16 – Garotas
Grom 16 – Fun Garotos
Grom 16 – Race Garotos
Grom 20 – Garotas
Grom 20 - Fun Garotos
Grom 20 – Race Garotos
Grom 24 – Garotas
Grom 24 – Fun Garotos
Grom 24 – Race Garotos
Aro livre

CRONOGRAMA

SÁBADO
HORÁRIO
09:00
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

DESCRIÇÃO
ENTREGA DE KITS
TREINO LIVRE GROM BALANCE 12
TREINO LIVRE GROM 16- GAROTAS
TREINO LIVRE GROM 16 FUN- GAROTOS
TREINO LIVRE GROM 16 RACE- GAROTOS
TREINO LIVRE GROM 20- GAROTAS
TREINO LIVRE GROM 20 FUN- GAROTOS
TREINO LIVRE GROM 20 RACE- GAROTOS
TREINO LIVRE GROM 24- GAROTAS
TREINO LIVRE GROM 24 FUN- GAROTOS
TREINO LIVRE GROM 24 RACE- GAROTOS
TREINO LIVRE - ARO LIVRE

CRONOGRAMA / LARGADAS

DOMINGO
HORÁRIO
09:00
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

DESCRIÇÃO
ENTREGA DE KITS
PROVA GROM BALANCE 12
PROVA GROM 16 - GAROTAS
PROVA GROM 16 FUN - GAROTOS
PROVA GROM 16 RACE - GAROTOS
PROVA GROM 20 - GAROTAS
PROVA GROM 20 FUN - GAROTOS
PROVA GROM 20 RACE - GAROTOS
PROVA GROM 24 - GAROTAS
PROVA GROM 24 FUN - GAROTOS
PROVA GROM 24 RACE - GAROTOS
PROVA - ARO LIVRE

15:30
16:30

PREMIAÇÃO
PISTA LIBERADA

Equipamentos obrigatórios:

- Capacete e tênis.

Equipamentos sugeridos:

- Luvas, Óculos, Joelheira e
Cotoveleira

*Garotos e Garotas com bike aro 14
BALANCE deverão se inscrever na
categoria GROM 12 BALANCE, levando
em consideração o nível do atleta,
respeitando a idade da categoria.

INSCRIÇÕES
As inscrições somente serão realizadas pela internet
através do site www.sympla.com.br

Valor dos lotes:
1º LOTE

R$ 59,00 - 03/08 a 14/08
2º LOTE

R$ 79,00 - 15/08 a 30/08
3º LOTE

R$ 99,00 - 31/08 a 08/09
**Limite de 40 inscritos por categoria.

A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou,
ainda, elevar ou limitar o número e valor de inscrições, em função de necessidades,
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.

Na inscrição devem ser informados os dados do atleta GROM
e do responsável legal. O CPF do atleta GROM é opcional.

KIT DO ATLETA

Plaquinha de bike, pulseira de acesso
ao Radical Zone e pista livre para treino
no sábado.

ENTREGA DO KIT
Dia 10 de Setembro - Sábado:
09h00 às 16h00 no Stand Sense do evento.
Dia 11 de Setembro - Domingo:
09h00 às 10h00 no Stand Sense do evento.
Em caso de não comparecimento ao Desa o Sense GROM
não faremos e envio do KIT Atleta via Correios.

PREMIAÇÃO
A premiação será feita no palco, com pódio do
1º ao 3º separando garotos e garotas (exceto na
categoria Grom 12 – balance).

RECURSO
Largada feminino e masculino serão separadas.
**Será estilo XC (rock Garden), Enduro/DH (Descida), Pump
(saltos sequenciados/escora), BMX (pequeno salto), xcm/road
(pedal rolado).
O percurso terá em torno de 800m. Categoria GROM 12 percurso
terá aproximadamente 400m.
-É proibido o auxílio de terceiros no percurso da corrida, como
ajuda ou algum tipo de hidratação em movimento, sob o
risco de desclassi cação. Na categoria BALANCE os pais
poderão car no bolsão de largada.
- O mau tempo não impedirá a realização da prova.
A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar trechos
do percurso, que porventura apresentem riscos aos
competidores.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
-Todos os garotos e garotas deverão usar as pulseiras de identi cação e as bicicletas devem estar
identi cadas com number plate – que será distribuída juntamente com o kit atleta.
- Ao participar deste EVENTO, os pais/responsáveis assumem total responsabilidade pelos dados
fornecidos das crianças, aceita totalmente o REGULAMENTO, assumem as despesas de transporte,
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da
participação dos garotos e garotas antes, durante e depois do EVENTO;
- Ao participar deste EVENTO, os pais/responsáveis cedem todos os direitos de utilização de sua
imagem e de seus lhos, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda
que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou
divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo;
- Haverá no evento para atendimento emergencial aos atletas GROM, um serviço de ambulância
para remoção e primeiros socorros, o atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência
como de continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA.
- Os pais/responsáveis pelos atletas GROM poderão se decidir por outro sistema de atendimento
médico (remoção /transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo
a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta
decisão;

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- A Organização da Prova possui um seguro individual para cada atleta GROM. A cobertura
individual é: Morte Acidental e Invalidez por Acidente no valor de R$ 30.000,00 e Despesas
Médico Hospitalares no valor de R$ 3.000,00. Para acionar e receber o seguro o atleta deve
seguir os passos exigidos pela seguradora caso contrário não receberá o valor previsto da
cobertura.
- Todos os atletas GROM participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
realização da prova, pois a ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará pela saúde dos mesmos
- Os pais serão responsáveis pela decisão do atleta GROM participar da prova, avaliando sua
condição física e seu desempenho, e julgando por si só se o GROM deve ou não continuar ao
longo da competição. Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável
pelo evento, excluir o participante a qualquer momento.
- A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES e REALIZADORES,
não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta GROM inscrito no EVENTO, a
terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo;
-Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior;

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-Os pais/responsáveis dos garotos e garotas participantes que em qualquer momento deixe de
atender as regras descritas neste REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar (com
registro por escrito e devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer
impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassi cado deste EVENTO;
- É imprescindível que os garotos e garotas inscritos no evento estejam acompanhados por um
dos pais/responsável durante todo o evento. Sendo desclassi cado – e impedido de participar
das provas e da recreação a criança/adolescente que se zer desacompanhado dos
pais/responsáveis;
- A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de CANCELAR o evento ou de ALTERAR a qualquer
momento e sem exposição de motivos, sua data de realização e/ou local.

PENALIZAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO:

- Receber ajuda externa;
- Não realizar a totalidade do percurso marcado pela
ORGANIZAÇÃO;
- Não estar com o número na parte dianteira da bike;
- Poluição do meio ambiente;
- Praticar qualquer ato antidesportivo;
- Não cumprir outras determinações deste
Regulamento OFICIAL.

O regulamento poderá sofrer
alterações até a data do evento.

O

