DESAFIO DAS ANTENAS DE MOUNTAIN BIKE MARATHON
O Desafio das Antenas de MTB surgiu naturalmente em Jaraguá do Sul,
considerando a magnitude do Morro do Boa Vista e sua condição singular para
a prática de diversos esportes radicais. Foi assim que pessoas apaixonadas
pelo esporte vislumbraram a possibilidade de se realizar uma competição
ciclística no local, para aproveitar a imponência da subida como uma meta a
ser superada pelos ciclistas.
Tão majestosa é a escalada, que hoje ela é considerada como uma das mais
difíceis do Brasil. E para “apimentar” a disputa, definimos um trajeto peculiar,
que envolve trilhas e outras regiões propícias para a prática do Mountain Bike
na região.
Para atendermos a todos os gostos e níveis de ciclistas, estipulamos 3
categorias; PRO, que sobe até o ponto máximo, SPORT, que chega na Igreja
Chiasetta Alpina, e CICLOTURISMO, que faz um trajeto alternativo pela
cidade, sem envolver competição e a escalada ao Morro.
1. DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA E AUTORIZAÇÃO FCC
O Desafio das Antenas de Mountain Bike Marathon será realizada no dia 11 de
Agosto de 2019 atendendo ao calendário de provas da Federação Catarinense
de Ciclismo sendo a sétima etapa do campeonato catarinense de mountain
bike marathon 2019, valendo pontuação para o ranking estadual na etapa pró.
Esta prova será realizada sob a supervisão e autorização da Federação
Catarinense de Ciclismo.

2. MODALIDADES QUE A PROVA COMPREENDERÁ
a. PRÓ com percurso de 31,52 km e altimetria acumulada em
1922m
b. SPORT com percurso de 27,52 km e altimetria acumulada em
1602m
c. CICLOTURISMO com percurso de 50km e altimetria acumulada
em 800m.

3. CATEGORIAS QUE A PROVA COMPREENDERÁ

MODALIDADE PRO
(Sobe até o ponto mais alto do Morro)
De acordo com critérios determinados pela CBC as categorias serão
divididas para atletas que se inscreverem para competir profissionalmente:
a. Homens:
JUNIOR: 16 a 18 anos. ( obrigatória apresentação de autorização dos
pais ou responsáveis com firma reconhecida em cartório anexa ao regulamento
oficial da prova).Obrigatória presença de um responsável pelo menor, no local
da chegada para até que o ciclista menor de idade acabe sua prova.
ELITE: Entre 19 a 29 anos que escolherem por esta categoria (NASC.
EM 1995 A 1989)
SUB 30: Entre 19 a 29 anos que escolherem por esta categoria (NASC.
EM 1995 A 1989)
MASTER A1 (30 A 34 ANOS - NASC. EM 1988 A 1984)
MASTER A2 (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1983 A 1979)
MASTER B1 (40 A 44 ANOS - NASC. EM 1978 A 1974)
MASTER B2 (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1973 A 1969)
MASTER C1 (50 A 54 ANOS - NASC. EM 1968 A 1964)
MASTER C2 (55 A 59 ANOS - NASC. EM 1963 A 1959)
MASTER D1 (60 ANOS aicima – NASC. EM 1958 em diante)
b. Mulheres:
ELITE: Entre 19 a 29 anos que escolherem por esta categoria
SUB 30: 19 ACIMA (NASC. EM 1999 E ANOS ANTERIORES)

MASTER A (30 A 39 ANOS - NASC. EM 1988 A 1979)
MASTER B (40 A 49 ANOS - NASC. EM 1978 A 1969)
MASTER C (50 ANOS ACIMA - NASC. EM 1968 E ANOS
ANTERIORES)
# Devido a menor quantidade de participantes do sexo feminino, a
organização do evento estipulou a premiação em faixas de 10 em 10
anos, com o intuito de pormenorizar os custos da competição e
inscrições da prova.

MODALIDADE SPORT
(Sobe até a Igreja Chiasetta Alpina)

Além das categorias profissional, que competirão valendo pontuação para o
ranking estadual de Marathon, teremos também uma prova SPORT para
atletas amadores ou profissionais que não querem pontuar ou competir dentro
do campeonato catarinense de ciclismo, e não se sentem preparados para
“escalar” o Morro das Antenas após a Igreja, pois ele apresenta extrema
dificuldade para os iniciantes da modalidade.
SPORT MASCULINO
JUVENIL: 13 a 16 anos. (obrigatória apresentação de autorização dos
pais ou responsáveis com firma reconhecida em cartório anexa ao regulamento
oficial da prova). Obrigatória presença de um responsável pelo menor, no local
da chegada até que o ciclista menor de idade acabe sua prova.

JÚNIOR: 17 e 18 anos. (obrigatória apresentação de autorização dos
pais ou responsáveis com firma reconhecida em cartório anexa ao regulamento
oficial da prova). Obrigatória presença de um responsável pelo menor, no local
da chegada até que o ciclista menor de idade acabe sua prova.

SUB 30: Entre 19 a 29 anos. (NASC. EM 1999 A 1989)
MASTER A1 (30 A 34 ANOS - NASC. EM 1988 A 1984)
MASTER A2 (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1983 A 1979)
MASTER B1 (40 A 44 ANOS - NASC. EM 1978 A 1974)
MASTER B2 (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1973 A 1969)
MASTER C1 (50 A 54 ANOS - NASC. EM 1968 A 1964)
MASTER C2 (55 A 59 ANOS - NASC. EM 1963 A 1959)
MASTER D1 (60 ANOS acima – NASC. EM 1958 em diante)

SPORT FEMININO
JÚNIOR: 17 e 18 anos. (obrigatória apresentação de autorização dos pais ou
responsáveis com firma reconhecida em cartório anexa ao regulamento oficial
da prova). Obrigatória presença de um responsável pelo menor, no local da
chegada até que o ciclista menor de idade acabe sua prova.

SUB 30: Entre 19 a 29 anos (NASC. EM 1999 A 1989)
MASTER A (30 A 39 ANOS - NASC. EM 1988 A 1979)
MASTER B (40 A 49 ANOS - NASC. EM 1978 A 1969)
MASTER C (50 Acima - NASC. Anterior à 1968 )

CICLOTURISMO
Os atletas que optarem pelo cicloturismo, não terão divisão por
categorias. Para idade acima de 13 anos, (obrigatória apresentação de
autorização dos pais ou responsáveis com firma reconhecida em cartório anexa
ao regulamento oficial da prova para menores de 18 anos). Obrigatória

presença de um responsável pelo menor, pedalando junto ou esperando no
local da chegada até que o ciclista menor de idade acabe sua participação.

4. PERCURSO DA PROVA
a. Modalidade PRO e SPORT
O percurso será o mesmo para ambas modalidades, porém a categoria SPORT
termina a prova na Igreja Chiasetta Alpina, haja visto a dificuldade do trecho
após a mesma ser bem maior. Ele

terá saída na Rua 25 de Julho, no

estacionamento do Restaurante da Recreativa Duas Rodas , passando pelos
bairros Barra do Rio Molha, Rio Molha, pela estrada JGS 460, trilha fechada
até estrada Ribeirão Wilde, na localidade Jacu-Açú no município de
Massaranduba, Rua Hilário Hauch, Bairro Ilha da Figuieira, no município de
Guaramirim, Bairro Ilha da Figueira em Jaraguá do Sul, bairro Boa Vista, e
morro das antenas.
O percurso total da PRO alcança 31,52 km de distância com acúmulo de
1922m de altimetria, sendo para a modalidade SPORT 27,5km a menos e
1602m de altimetria. (encerrando na Igreja Chiesetta Alpina)
https://www.strava.com/activities/1447421539/
b. Cicloturismo
Roteiro com nível de dificuldade média, sem envolver a escalada ao Morro das
Antenas,

com aproximadamente 50km, caracterizado por estradões,

com

aprox. 800 metros de altimetria acumulada têm nível de dificuldade médio,
caracterizado por estradões com média/baixa dificuldade técnica, ideal para
quem quer realizar um desafio, que não têm muito tempo para treinar, e não
quer competir somente apreciar a natureza.
https://www.strava.com/activities/1489871385

5. PROGRAMAÇÃO DA PROVA
Dia: 11/8 (Domingo)
Horário: Assinatura das súmulas de atletas 7:30 / 8:30 Largada 9:00

Tempo Máximo para completar a prova (corte): 4h
Premiação: 12:00
Local : Parque

Municipal de Eventos.

Rua Walter Marquardt, 910 - Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul - SC, 89259-565

6. PREMIAÇÃO DA PROVA
Na Categoria PRO serão premiados com troféus os 5 primeiros lugares em
cada categoria, e premiados com troféu os 1 primeiros lugares em cada
categoria.
Na categoria SPORT serão premiados com troféus os 5 primeiros lugares de
cada categoria.
Serão entregues medalhas de participação para todos os inscritos na prova.

7. INSCRIÇÕES DA PROVA E RETIRADA DOS KITS
Os

atletas

deverão

se

inscrever

somente

através

do

site

www.desafioagora.com.br.
O Valor para inscrição individual para a prova Pro e Sport será de R$ 120,00
primeiro lote. 135,00 para segundo lote e 150,00 para terceiro lote.
O valor para inscrição por equipes será válido a partir de cadastro em conjunto
com os organizadores ou com a Federação Catarinense de ciclismo para
equipes com no mínimo 4 atletas inscritos.
Lembrando

que

todas

as

inscrições

realizadas

através

do

site

www.desafioagora.com.br terá o acréscimo de R$ 8,00 como taxa de
comodidade cobrada pelo empresa responsável pelo site.
A retirada dos kits será feita no ato da assinatura da súmula.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROVA

ALIMENTAÇÃO
Durante a prova, serão servidas frutas e repositor energéticos para os atletas
que estiverem competindo. Almoço e janta, fica por responsabilidade de cada
atleta.
Próximo a data do evento, a organização divulgará no facebook do evento e no
site de inscrições detalhes sobre hospedagem e alimentação.

SEGURO DA PROVA
Está contratado, obedecendo diretrizes da Federação Catarinense de Ciclismo
seguro atleta cobrindo despesas médicas e hospitalares, ou morte decorrentes
da atividade realizada durante a prova, sendo a apólice do seguro o valor de
R$ 15.000,00 em caso de morte e R$ 7.500,00 em caso de acidentes para
despesas hospitalares. O atleta deverá solicitar formalmente à organização do
evento o resgate do seguro em 30 dias corridos à contar da data da realização
da prova.

CONDUTA DOS PARTICIPANTES DA PROVA
O Atleta inscrito deve ter em todo momento uma representação correta e
comportar-se convenientemente em todas as circunstâncias, inclusive fora das
provas.
Deve abster-se de atos de violência, ameaças, injúrias e qualquer outro
comportamento descortês ou que ponha a outros em perigo.
Não pode prejudicar, com palavras, gestos, escritos ou outro modo a reputação
ou por em dúvida a honra de outros atletas, dos oficiais, dos patrocinadores,

das Federações, da CBC e do ciclismo em geral. O direito de crítica deve ser
exercido de forma razoável, educada e com moderação.
Todo atleta inscrito, participará nas provas ciclísticas de uma maneira
desportiva e limpa. Cuidará para contribuir lealmente ao êxito desportivo das
provas.
Os corredores devem defender desportivamente sua própria sorte. Todo
comportamento tendente a falsear ou a ferir o interesse da competição está
proibido.
Os

corredores

devem

se

portar

com

prudência.

Pois

podem

ser

responsabilizados pelos acidentes que causem.
Devem cumprir as disposições legais de onde se desenvolve a prova, no que
tange a seu comportamento em corrida.
Em competição é proibido levar ou usar recipientes de vidro.
a. DISPOSIÇÕES GERAIS
Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte,
acidente, condições meteorológicas, etc.., os organizadores estarão isentos de
qualquer tipo de indenização, senão a devolução da taxa de inscrição.
O Desafio das Antenas de MTB pode ser adiado por motivos de força maior,
tais como condições climáticas severas, enchentes, desmoronamentos e/ou
outros, que de alguma forma possam pôr em risco a integridade dos atletas,
sendo a decisão tomada pela comissão organizadora e comunicada com até 12
(doze) horas de antecedência a todos os atletas devidamente inscritos, para
seus endereços eletrônicos cadastrados, sendo ainda os organizadores isentos
de qualquer tipo de indenização senão a devolução da taxa de inscrição em
caso de desistência do atleta para a nova data marcada e previamente
comunicada para a realização do Desafio.
O atleta inscrito declara que é praticante do ciclismo, está em condições físicas
de praticá-lo, conhece os riscos inerentes ao esporte e isenta a comissão
organizadora da III Volta, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos
envolvidos de quaisquer responsabilidade sobre acidentes ocorridos consigo

durante o evento, tendo amplo conhecimento de que o percurso não é fechado
e que haverá, eventualmente, trânsito de veículos nas vias, sob supervisão da
Polícia Militar e organizadores da prova.
O atleta compromete-se a cumprir fielmente as regras aqui estabelecidas, as
orientações da arbitragem e obedecer as leis de trânsito, isentando a comissão
organizadora da III Volta, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos
envolvidos de qualquer responsabilidade em caso de acidente em que se
envolva, sozinho ou com terceiros, e que venha a gerar danos corporais,
materiais e morais, inclusive ao patrimônio público ou privado, seu ou de
terceiros, recaindo sobre o causador a responsabilidade dos danos, custos e
das ações cabíveis.
O atleta está ciente de que o Desafio das Antenas, por se tratar de uma prova
onde o objetivo é chegar no menor tempo possível, torna-se um esporte de
risco e com base nisso atesta que está em condições físicas, mentais e
devidamente treinado para tanto, estando preparado para riscos de quedas,
contatos/choques com outros participantes, assalto, efeitos do clima, incluindo
alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego, respeitando as
regras de trânsito em vigência.
O atleta concorda em observar e cumprir quaisquer decisões oficiais da
organização do Desafio das Antenas, que seja relativa à sua segurança e dos
demais e assume total responsabilidade civil e criminal por qualquer acidente,
prejuízo público ou privado que possa causar ou sofrer, inclusive danos morais,
decorrente do não cumprimento.
O atleta concede permissão à organização, para que utilize sua imagem ou
nome em fotos, filmes, gravações, etc. para divulgação que mostre a sua
participação no Desafio das antenas sem que seja necessário sua autorização
e/ou posterior indenização.
Eventuais recursos por desclassificação ou não concordância com o resultado
da classificação, qualquer que seja, deverá ser formulado diretamente à
comissão em até 30 (trinta) minutos após o atleta reclamante cruzar a linha de
chegada. Na hipótese do recurso não ser interposto no prazo estabelecido,
poderá o atleta, ainda, formaliza-lo por documento escrito, impresso em duas

vias, assinado e entregue à comissão organizadora. As dúvidas e omissões
desse regulamento deverão ser dirimidas de forma soberana pela organização,
podendo o atleta, se entender necessário e conveniente, solicitar o
esclarecimento de eventuais dúvidas existentes. Todos os atletas que se
inscreverem por meio do site estarão automaticamente concordando com os
termos e condições aqui estabelecidos.
A

Organização

da

prova

disponibiliza

para

informações,

dúvidas

e

esclarecimentos a respeito da prova o e-mail associacaobikers@gmail.com.br
No ato em que o atleta confirma a sua inscrição na competição, finalizando-a,
considera-se que o mesmo tem conhecimento e aceita o conteúdo do
programa e/ou guia técnico, especialmente o regulamento particular da
competição.

REALIZAÇÃO:
- AJBIKER´S

Apoio:
Prefeitura municipal Jaraguá do Sul
Federação Catarinense de ciclismo

Jaraguá do Sul , Abril de 2019.

