REGULAMENTO BONITOCROSS 2019
1. A PROVA
1.1.

O Bonito Cross será realizado nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2019, em
Bonito, Mato Grosso do Sul, nas modalidades individuais de Corrida de
Trilha, Mountain Bike e Duathlon, para pessoas de ambos os sexos, em
qualquer condição climática desde que não ofereça riscos aos participantes.

1.2.

O local do evento será na Praia da Figueira, a 18 km do centro da cidade de
Bonito, na Rodovia São Geraldo, KM 14.

1.3.

O atleta poderá se inscrever nas seguintes categorias individuais:
Corrida de Trilha:
 12,2 km
Mountain Bike
 Turismo 31,8 km
 Sport 39 km
 Pró 61,7 km
Duathlon
 5 km de corrida + 21,5 km de bike + 1,3 km de corrida
OBS: Poderá haver uma pequena diferença nas distâncias de acordo com as
variedades de equipamentos de marcação.

1.4.

O atleta poderá se inscrever em mais de uma modalidade, desde que, não
haja conflito de horário.

1.5.

Os horários de largada seguirão o seguinte cronograma, sujeito a alteração:
16/02 (sábado) às 7h30 – Corrida de Trilha;
17/02 (domingo) às 7h – MTB (pró, sport, e turismo);
17/02 (domingo) às 7h45 – Duathlon;

1.6.

Os participantes deverão estar no local de largada, com pelo menos 40
(quarenta) minutos de antecedência, devidamente equipados e aptos a
participar da prova.

1.7.

Confira a programação completa e atualizada no site oficial do evento
http://bonitocross.com.br/

1.8.

A largada de cada modalidade e será em pelotão único para ambos os sexos.

1.9.

A prova será AUTOSSUFICIENTE em água. Desta forma, cada atleta é
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responsável por providenciar e levar seu próprio acessório de hidratação
(exemplos: cinta, colete ou mochila de hidratação ou similar).
1.10. Haverá pontos estratégicos para reabastecimento de água durante o
percurso. Os detalhes serão divulgados no manual do atleta e no briefing
técnico.
2. INSCRIÇÕES
2.1.

As inscrições serão feitas VIA INTERNET, através do site oficial
http://bonitocross.com.br/, para todos os atletas. As datas serão divulgadas
no próprio site.

2.2.

Valor da inscrição individual de todas as modalidades: R$ 169,90 (cento e
sessenta e nove reais e noventa centavos). As vagas são limitadas.

2.3.

Formas de pagamento: boleto ou cartão de crédito.

2.4.

O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da
efetivação do PAGAMENTO, não da data de preenchimento da ficha.

2.5.

DAY USE: Os atletas inscritos terão acesso livre ao Balneário Praia da
Figueira (durante o dia da prova). Para acompanhantes e não inscritos,
deverá ser pago uma taxa, com desconto, diretamente para equipe do
balneário.

2.6.

A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos
ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso.

2.7.

A inscrição é pessoal e intransferível e não haverá devolução do valor em
nenhuma hipótese, independente da retirada do kit da prova.

3. KIT DE PARTICIPAÇÃO
3.1.

O kit será composto por um número de peito (trilha), alfinetes (trilha), chip
de cronometragem (trilha), placa de bike (mtb), lacre para fixar a placa
(mtb), camiseta de tecido especial em poliamida, boné, Day Use Praia da
Figueira e outros possíveis brindes oferecidos pelos patrocinadores.

3.2.

A entrega dos kits será na Agência Igarapé Tour – R. Cel. Pílad Rébua, 1853
Bonito – MS, em dias e horários divulgados no site oficial.

3.3.

O (a) atleta que não puder retirar seu kit na data e horário estipulado, deve
enviar email para contato@bonitocross.com.br solicitando e justificando a
retirada em horário especial a combinar.

3.4.

Não serão entregues kits durante a execução do evento e nem após o evento.
2

3.5.

O kit somente poderá ser retirado pelo (a) atleta inscrito mediante
apresentação de um documento pessoal com foto, termo de
responsabilidade assinado, comprovante de inscrição e/ou comprovante de
pagamento.

3.6.

A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante
apresentação de autorização especifica para este fim, termo de
responsabilidade assinado, cópia do documento pessoal e comprovante de
inscrição/pagamento do inscrito.

3.7.

No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e
o número de peito.

3.8.

Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.

3.9.

O tamanho das camisetas está sujeito à alteração e poderá ser
alterado/entregue pela organização de acordo com a disponibilidade em
estoque.

4. CONGRESSO TÉCNICO
4.1.

Haverá congresso técnico, em datas e horários divulgados na programação
do site oficial.

5. CLASSIFICAÇÃO
5.1.

CORRIDA DE TRILHA

5.1.1. A classificação da categoria geral na modalidade de corrida de trilha será
por ordem de chegada (tempo bruto).
5.1.2. A classificação por faixa etária em todas as modalidades será por tempo
líquido.
5.1.3. As categorias por faixa etária (masculino e feminino) na modalidade
CORRIDA DE TRILHA serão assim distribuídas:
 De 16 a 29 anos
 De 30 a 39 anos
 De 40 a 49 anos
 De 50 a 59 anos
 De 60 anos acima
5.2.

MOUNTAIN BIKE E DUATHON

5.2.1. As classificações nas modalidades de Mountain Bike e Duathlon, e suas
respectivas categorias, serão de acordo com a ordem de chegada geral na
prova.
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5.2.2. As categorias por faixa etária (masculino e feminino) nas modalidades
MOUNTAIN BIKE E DUATHLON serão assim distribuídas:
 De 16 a 29 anos
 De 30 a 39 anos
 De 40 a 49 anos
 De 50 anos acima
5.2.3. Se não houver pelo menos 4 atletas inscritos em uma categoria, a
organização poderá automaticamente transferir os atletas para outra
categoria.
5.2.4. O atleta que se classificar na categoria geral na modalidade que estiver
competindo, não se classifica na faixa etária.
5.2.5. A Prova será válida para o Ranking Estadual de Mountain Bike, individual e
equipe, com pontuação de acordo com a tabela publicada no site da
Federação MS de Ciclismo – www.fmsc.com.br e com as seguintes
particularidades:







As categorias Júnior Masculino, Juvenil Masculino, Máster Feminino
A1/A2, Máster Feminino
B1/B2 Máster Feminino C1/C2, Open
Feminina, Open Masculina, e Máster D caso queiram pontuar para o
Ranking Estadual, deverão se inscrever na categoria SPORT.
As Categorias Infanto Juvenil Masculino, Júnior Feminino e Infanto
Juvenil Feminino, devem se inscrever na categoria Turismo.
Os Federados das categorias, Elite/Sub23 Masc., Sub 30 Masc., Máster
A1/A2 Masc. Máster B1/B2 Masc. Máster Masc. C1/C2, Feminina
Elite/Sub23 e Sub 30 Feminino, caso queiram pontuar para o Ranking
Estadual deverão se inscrever na categoria PRÓ.
As classificações serão de acordo com a ordem de chegada geral na
prova, em suas respectivas modalidades e categorias.

6. PREMIAÇÃO
6.1.

Todos os atletas participantes e que finalizarem a prova receberão medalha
de participação.

6.2.

Os 5 (cinco) primeiros colocados na categoria geral masculino e feminino em
cada modalidade receberão troféu.

6.3.

O atleta tem de estar presente ou nomear alguém para representá-lo na
premiação. Caso não o faça, o troféu ficará disponível para retirada durante o
prazo de15 dias após a premiação. Caso seja necessário envio por correio, o
custo de envio será por conta do atleta.
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6.4.

Os resultados oficiais serão informados através do site oficial do evento,
www.bonitocross.com.br, ao prazo de até 72 horas após o término do evento.

6.5.

A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de
premiação que será divulgada no site do EVENTO.

6.6.

Somente poderão concorrer ao sorteio de eventuais prêmios oferecidos pela
organização, os participantes que estiver efetivamente inscrito na prova,
participar integralmente da prova (da largada até a linha de chegada com o
tempo máximo descrito nesse regulamento) e estiver presente ao ato do
sorteio. Se o sorteado não estiver presente ao ato de premiação, novo sorteio
será feito.

7. REGRAS GERAIS
7.1.

A idade mínima para participação em qualquer modalidade do evento é de
16 anos completos no dia da prova.

7.2.

Atletas menores de 18 anos só poderão participar do evento,
obrigatoriamente com autorização por escrito do pai ou de um responsável
legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento
de identidade que será retido pela Comissão Organizadora na entrega de
kit. O responsável e o atleta menor deverão estar munidos com o documento
de identidade original para conferência.

7.3.

Caso não tenha a idade mínima permitida ou tenha informado a idade
incorreta e venha ser constatada pela organizadora, a inscrição do mesmo
será cancelada.

7.4.

Todo atleta é obrigado a ter conhecimento deste regulamento. Ao solicitar a
inscrição a equipe deve ler o mesmo. Os inscritos na competição estão
automaticamente de acordo e aceitam todos os termos deste regulamento.

7.5.

Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos
dados fornecidos, pelas despesas necessárias ou provenientes da sua
participação antes, durante e depois do evento.

7.6.

Ao se inscrever no evento, o atleta autoriza a utilização dos seus dados
cadastrais pela Bolt Produções e Ygarapé Eventos em suas próximas ações
de marketing, além de ceder todos os direitos de utilização de sua imagem,
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.

7.7.

Ao se inscrever no evento o atleta assume estar consciente dos riscos que as
atividades proporcionam e suas consequências decorrentes da participação
na prova, inclusive das dificuldades para realizar resgates em alguns pontos
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do percurso, possíveis riscos de lesões como torções, luxação, fraturas e até
outras mais graves.
7.8.

Competidores com alergia a picada de insetos ou outros elementos contidos
em ambiente natural devem levar sua própria medicação para participar da
prova e informar a organização a sua condição através do email
contato@bonitocross.com.br.

7.9.

Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para
remoção. Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuada na
REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta.

7.10. Por razões de segurança, a organização priorizará a atenção e evacuações
das emergências médicas, considerando-se os casos mais graves, podendo
então demandar mais tempo as lesões mais simples.
7.11. O atendimento médico poderá retirar da prova o atleta que, a critério do
médico, não apresentar condições de continuar.
7.12. É de responsabilidade do atleta se manter hidratado adequadamente. A
organização distribuirá hidratação na arena e nos percursos de todas as
modalidades.
7.13. Percurso: o competidor é obrigado a permanecer no percurso designado
pela organização, sob pena de desclassificação para quem burlar o
percurso. O uso de atalhos é proibido. As Instruções de Staff devem ser
respeitadas.
7.14. Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a organização deverá
ser informada para a própria segurança do atleta.
7.15. Serão colocados à disposição dos atletas, Sanitários Químicos localizados
próximos na arena do evento.
7.16. Todo o material de uso desportivo pessoal deve ser de propriedade do
atleta. A organização não fornecerá equipamentos, salvo os entregues junto
ao kit de atleta. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer
extravio de material pessoal ou prejuízo que porventura os atletas venham
sofrer durante a participação na prova.
7.17. Haverá distribuição de frutas e isotônicos ao final da prova.
7.18. Seguro Atleta: o atleta inscrito na prova estará “segurado” durante a
participação da prova. A Organização não se responsabiliza por qualquer
problema ocorrido com o mesmo antes ou depois da prova.
7.19. Meio Ambiente: Os atletas devem respeitar o meio ambiente integralmente
durante todos os percursos. É proibido o descarte de materiais fora dos
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locais indicados próximos aos postos de hidratação. O atleta que for flagrado
cometendo esta irregularidade será desclassificado da prova.
7.20. Conduta: o comportamento inadequado ou o uso de linguagem abusiva, com
agressão verbal ou de qualquer espécie, em todas as modalidades, é caso de
advertência, banimento e desclassificação.
7.21. A organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a qualquer
momento sem aviso prévio. Sendo os participantes informados através de emails constantes na ficha de inscrição.
7.22. A organização da prova reserva-se o direito de incluir no evento atletas
especialmente convidados.
7.23. Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum ATLETA.
7.24. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela
Comissão técnica e ORGANIZADORA de forma soberana, não cabendo
recurso a estas decisões.
8. REGRAS ESPECÍFICAS
8.1.

CORRIDA DE TRILHA

8.1.1. A prova tem percurso em meio à natureza com trechos íngremes,
montanhas, trilhas, estradas de chão batido, pedras, terrenos acidentados e
obstáculos naturais.
8.1.2. O percurso é demarcado com staff, fitas, cal e placas sinalizadoras. É
importante que o ATLETA siga com atenção as sinalizações especificas e os
fiscais de prova.
8.1.3. O uso do chip e número de peito é obrigatório e intransferível, acarretando
na desclassificação do (a) atleta quando se observar por algum fiscal à falta
do uso do chip ou alguma irregularidade.
8.1.4. O número do atleta deve ser usado à frente do corpo, preferencialmente,
na altura do peito. O atleta que não estiver com seu número na frente do
corpo será advertido. Não é permitida qualquer alteração e mutilação neste
número, sob pena de desclassificação.
8.1.5. A ORGANIZADORA não se responsabiliza por uso incorreto e/ou dano
causado ao chip de cronometragem caso o seu tempo não seja registrado.
8.1.6. Não é permitido correr descalço. O não cumprimento desta regra resulta
em desclassificação.
8.1.7. O tempo máximo para concluir o percurso é de 3h.
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8.2.

MOUNTAIN BIKE

8.2.1. É obrigatório o uso de bicicleta do tipo Mountain Bike com aros entre 26” e
29”.
8.2.2. Permitido o uso de pneus slick ou semislick (liso) e/ou lixado (careca),
pneus com friso continuo.
8.2.3. As extremidades do guidão devem estar tampadas, não serão aceitas MTB
com bar end.
8.2.4. É obrigatório o uso do Número frontal da bicicleta (placa) fornecidos pela
organização. A placa com o número deverá ser colocada abaixo do canote
de selim.
8.2.5. A placa (número) de identificação do atleta deverá ser devolvido após a
prova.
8.2.6. O uso de capacete duro e afivelado durante o período em que o atleta
estiver com a bicicleta é obrigatório. O não cumprimento desta regra
resulta em desclassificação ou penalização conforme critério utilizado pela
arbitragem.
8.2.7. É também recomendado o uso de luvas e óculos de proteção.
8.2.8. Roupas apropriadas, incluindo camiseta, devem ser utilizadas no trajeto
total.
8.2.9. O ciclista não poderá utilizar fone ou qualquer outro dispositivo que obstrua
os ouvidos.
8.2.10.

Cada ciclista é responsável pela manutenção de sua bicicleta.

8.2.11.
Não será permitido equipe de apoio nas trilhas. Porém, o competidor
poderá receber e prestar auxílio para outros competidores. Não é
permitido mudar de bicicleta.
8.2.12.
Os organizadores da corrida podem, a qualquer momento, proibir
qualquer outro item de equipamentos (exceto equipamento essencial de
ciclismo) a seu critério, e os ciclistas devem estar sempre em conformidade
com tal proibição.
8.2.13.
Ultrapassagem: O atleta mais lento é obrigado a facilitar a
ultrapassagem do atleta mais rápido, ao receber a solicitação do mesmo.
Durante a corrida, se dois atletas estão disputando posição, o atleta
principal não tem a obrigação de abrir caminho. Porém, o atleta não pode
interferir completamente ou impedir o progresso do outro atleta.
8.2.14.

A distância real da corrida pode variar com relação à distância
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publicada e/ou informada pela organização.
8.2.15.
Os ciclistas que saírem do percurso pré-estabelecido por qualquer
motivo devem retornar ao mesmo ponto por onde saíram.
8.2.16.
Nenhum ciclista deve invadir ou ultrapassar áreas e/ou terrenos que
não são abertos ao público para o mountain bike.
8.2.17.
Nenhum ciclista pode iniciar a prova atrasado sem aprovação dos
comissários
8.2.18.
Os ciclistas podem cruzar a linha de chegada a pé, desde que tenham
consigo suas bicicletas.
8.2.19.
O percurso ira utilizar Rodovia de Terra. Todas as leis de trânsito devem
ser obedecidas em todos os momentos da prova (mantenha-se no lado
DIREITO da estrada). Apenas invada a pista do lado ESQUERDO para
ultrapassar, retornando o mais breve possível.
8.2.20.
O ciclista é responsável por garantir sua hidratação e alimentação entre
os pontos de apoio e reabastecimento.
8.2.21.
O abuso do uso da água para outros fins que não seja o consumo NÃO
SERÁ PERMITIDO.
8.2.22.
Somente os veículos oficiais da corrida estão autorizados a acompanhar
o percurso.
8.2.23.
Os atletas das equipes que, por algum motivo, não puderem continuar
na corrida devem informar imediatamente a direção de prova e/ou
comissários no início, no fim ou nos pontos de águas.
8.2.24.
Qualquer recurso deve ser apresentado por escrito ao diretor de prova
ou comissários, relatando os fatos ocorridos e com o numeral dos ciclistas
envolvidos.
8.2.25.
Os atletas deverão apresentar atestado médico de que estão aptos a
praticar esporte de rendimento ou assinar termo de responsabilidade,
assumindo todas as consequências oriundas da sua participação na prova.
8.3.

DUATHLON

8.3.1. Manter o número fornecido pela organização, visível na frente do corpo,
durante a 1ª e a 2ª etapa da corrida
8.3.2. É obrigatório uso do capacete duro e afivelado, sendo que o atleta deverá
colocar e afivelar (fechar) o capacete antes de pegar a Bike e no retorno do
pedal, somente desafivelar e tirar o capacete depois de colocar a Bike no
cavalete.
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8.3.3. Fixar na bike o número (placa) fornecido pela organização (colocar no
canote do banco).
8.3.4. O atleta deve correr e pedalar somente nos locais indicados e sinalizados
pela organização.
8.3.5. Ultrapassar sempre pela esquerda.
8.3.6. Vácuo liberado entre atletas do mesmo sexo.
8.3.7. A Contagem das voltas é responsabilidade do atleta. Os staffs o farão para
controle da organização.
8.3.8. Não será permitido pedalar dentro da área de transição, o atleta deverá
montar na Bike após a faixa de “MONTE” e no retorno do pedal deverá
descer da Bike antes da faixa “DESMONTE”.
8.3.9. São proibidos capacetes aéros e rodas fechadas e com menos de 10 raios.
8.3.10.
Após o final da 1ª corrida, o atleta deverá entrar na área de transição,
para logo em seguida pegar a Bike e sair para a etapa de ciclismo. Ao
retornar do pedal, o atleta deverá fazer a transição deixando a sua Bike no
seu “Lugar” e sair para a 2ª corrida.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1.

As dúvidas ou mais informações deverão ser enviadas através do e-mail:
contato@bonitocross.com.br, para que seja registrada e respondida a
contento.
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