
REGULAMENTO 1º SPRINT DUATHLON CG 

  

Comunicação 

 Site oficial: www.apcrono.com.br   

1. Telefone: (83) 3322-8731 

 Evento 

1.1. O 1º Sprint Duathlon CG será realizado no dia 19 de maio de 2018, no seguinte 
formato:  
 
Corrida 2,5km - Ciclismo 20km - Corrida 2,5km 
 

1.2. As distâncias são referências aproximadas, podendo ter variações, à maior ou à 
menor, por modalidade em função das adequações ao percurso. 
 

1.3. O atleta deverá percorrer todo trajeto e ou percurso balizado para cada modalidade 
da prova de acordo com a distância informada no simpósio, não sendo permitido 
qualquer percurso alternativo para alcançar qualquer tipo de vantagem. Se houver 
comprovação pela fiscalização e ou registro de terceiros que o atleta não completou 
integralmente o percurso balizado, o competidor será automaticamente 
desclassificado. 

2. Estrutura Geral da Prova 

Hidratação 

2.1. Água na entrada da transição. 

2.2. No percurso da corrida haverá posto de água. 

2.3. Todos os atletas terão hidratação após término da prova. 

 Banheiros Químicos 

2.4. Haverá banheiros químicos no evento. 

Ambulâncias 

2.5. Haverá 1 ambulância no evento caso ocorra alguma eventual necessidade. 

Guarda-volumes 

2.6. Haverá guarda-volumes gratuitos aos participantes. Recomenda-se que os pertences 
sejam deixados no guarda-volumes até 15 minutos antes da largada. Os volumes serão 
embalados em sacolas fornecidas pela organização e devidamente identificados com o 
número do atleta. 

2.7. No guarda-volumes solicitamos que não sejam deixados VALORES tais como: 
relógios, acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cartões 
de crédito, carteiras com dinheiro, entre outros, pois no ato da entrega do volume por parte 
do ATLETA aos cuidados da ORGANIZAÇÃO não será feita uma vistoria ou abertura do 
volume para conferência do conteúdo. 

2.8. A organização não pode e não se responsabilizará pelo conteúdo das sacolas, 
mochilas, sacos, bolsas ou qualquer tipo de volume deixado no guarda-volumes, uma vez 
que se trata de um serviço de cortesia da prova. Sugere a ORGANIZAÇÃO que este 
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serviço seja utilizado apenas para pequenas trocas de roupas ou itens essencialmente 
necessários para que o ATLETA os utilize após a prova. 

3. Inscrições 

3.1 - As inscrições do evento poderão ser efetuadas pelo site: www.apcrono.com.br 

VALORES INDIVIDUAIS 

o R$ 50,00 com vagas limitadas para 120 atletas 

IMPORTANTE  

 A organização disponibilizará na retirada de kits camisetas nos tamanhos:  
 PP, P, M, G, GG e XG, sujeito a disponibilidade, não havendo escolha do tamanho 

no ato da inscrição. 

O (a) atleta não poderá alegar impossibilidade de participar do evento, caso não tenha 
camiseta em tamanho que lhe sirva. 

CANCELAMENTOS E REEBOLSO 

1. Não haverá a possibilidade de transferência de inscrições pagas de um atleta para 
outro. Em caso de cancelamento, por qualquer que seja o motivo, até 30 dias 
antes da prova o atleta terá direito à metade do valor da inscrição a título de 
reembolso. Depois deste prazo, não haverá reembolso, sob qualquer argumento 
médico ou pessoal. A solicitação deve ser feita exclusivamente através do e-mail: 
mexecampina@gmail.com 

2. Caso a organização seja obrigada a cancelar a prova por motivo de força maior 
(pedido da prefeitura, calamidade pública, etc.), o atleta terá direito ao reembolso 
total da importância paga pela inscrição. 

3. Nenhum outro valor será reembolsado pela organização da prova. 
4. Não haverá inscrições para o evento disponíveis no local de entrega de kits, 

mesmo que não tenha sido atingido o número máximo de inscritos, ou a critério da 
ORGANIZAÇÃO. 

5. A inscrição do atleta implica no total entendimento deste regulamento, 
devendo qualquer dúvida ser esclarecida junto à organização. 

6. Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei no 
10.741, de 2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição. Para 
comprovação da idade será necessário a apresentação de documento original de 
identidade no dia da retirada de kits.   

4. Categorias 

4.1. Categoria Speed/TT (Bike Speed, TT ou MTB com pneu fino/liso) 

Faixas etárias: M/F 18-29 anos, M/F 30-39 anos, M/F 40-49 anos, M/F 50/59 anos, M/F 

60 anos+. 

4.2. Categoria MTB (MTB com pneu grosso 1.9 ou maior ou bike urbana) 

Faixas etárias: M/F 18-29 anos, M/F 30-39 anos, M/F 40-49 anos, M/F 50/59 anos, M/F 

60 anos+. 

5. Percurso 
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5.1. O percurso da prova será definido da seguinte maneira: 

1. Corrida – percurso com aproximadamente 2,5km de acordo com as condições e 
características do relevo locais. 

2. Ciclismo – percurso com aproximadamente 20km de acordo com as condições e 
características do relevo locais. 

3. Corrida – percurso com aproximadamente 2,5km de acordo com as condições e 
características do relevo local. 

 5.2. Os percursos completos poderão ser conferidos no site: www.apcrono.com.br 

6. Regras Gerais da Prova 

6.1. A organização disponibilizará a estrutura de serviços durante a prova nos stands 
localizados na área de transição do evento. Dentre os serviços estarão o guarda volumes, 
atendimento médico e outros. 

6.2. Todo o atleta inscrito na prova estará sujeito ao regulamento. 

6.3. O evento terá a cobertura de seguro atleta dando condições dos primeiros 
atendimentos e encaminhamento para hospital público. 

6.4. Qualquer material esquecido pelo atleta durante a prova poderá ser retirado na 
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande (SEJEL). 

6.5. Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos dados 
fornecidos, aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras, assume as despesas 
de transporte, hospedagem e alimentação, seguros pessoais e quaisquer outras despesas 
necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento. 

6.6. Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua 
imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que 
vier a ser aferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou 
divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

6.7. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs para a 
orientação dos participantes. 

6.8. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 
ergométrico prévio para todos os atletas. 

6.9. A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, 
não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento 
sejam ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e 
exclusiva responsabilidade do autor. 

6.10. Todo atleta tem a obrigação de preencher online corretamente a ficha de inscrição do 
evento. 

6.11. Ao se inscrever no evento o atleta disponibiliza seus dados e autoriza aos 
organizadores, patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, para que a qualquer 
tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro 
fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

6.12. À organização se reserva o direito de alterar qualquer um dos itens deste 
regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento, informando estas 
alterações na retirada do kit ou no simpósio técnico. 

7. Regulamento Corrida 
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7.1. O número de peito deve estar visível e ficar posicionado na frente do atleta se não 
estiver o atleta será orientado. Caso não atenda, será desclassificado. 

7.2. É obrigatório, durante toda a prova, a placa ou adesivo da bicicleta e número de 
peito. 

7.3. Caso o número de peito caia durante a corrida é obrigatório falar o número no retorno 
para ser anotado pela organização. Caso o atleta não conste na lista de anotação do 
retorno, será desclassificado. 

7.4. É obrigatório fazer o retorno contornando a(s) placa(s) de retorno, caso não faça será 
desclassificado. 

7.5. É proibido pacing ou acompanhante de bicicleta. Caso o fiscal identifique algum, o 
atleta receberá penalidade de 5 minutos, acrescido ao tempo total de prova. 

8. Regulamento Ciclismo 

8.1. O vácuo é permitido, exceto se for proibido no simpósio técnico. 

8.2. É obrigatório o uso de capacete duro e afivelado durante todo o ciclismo, enquanto o 
atleta estiver montado na bicicleta ou com os dois pés no chão em caso de parada. O não 
cumprimento desta regra resulta em desclassificação. 

8.3. É obrigatório o uso da placa ou adesivo da bicicleta durante toda a competição, quem 
não usar ficará sem tempo parcial e total e poderá ser desclassificado. 

8.4. É proibida qualquer ajuda externa. O atleta que receber ajuda externa será 
desclassificado. 

8.5. É permitida ajuda entre atletas participantes, exceto troca de roda e bicicleta. O atleta 
que desobedecer esta regra será desclassificado. 

8.6. É expressamente proibido pedalar dentro da zona de transição, entre a faixa de 
segurança e os cavaletes das bicicletas, quem o fizer será penalizado com 2 minutos no 
tempo total. 

8.7. Todo atleta deverá respeitar os cones de divisão/sinalização de pista. O atleta que 
desrespeitar esta regra terá acrescido ao seu tempo final, como penalidade, 5 minutos. 

8.8. O número da bicicleta (capacete) e a placa serão entregues no kit, sendo obrigatório o 
uso durante toda a competição. Quem não usar poderá ser desclassificado. 

8.9. É obrigatório contornar as placas de retorno, no local indicado, caso retorne antes da 
placa será desclassificado. 

9. Área de Transição 

9.1. A organização não se responsabiliza por materiais de atleta extraviados dentro ou fora 
da área de transição. 

9.2. A segurança do material de competição é de inteira responsabilidade do atleta, antes, 
durante e depois da competição. 

9.3. Após entrar na área de transição, o material de prova, (bicicleta, sapatilha, etc.) só 
pode ser retirado após a autorização do fiscal da respectiva área. Para retirar o material, é 
obrigatório passar na inspeção e conferência do número da bicicleta e do atleta, que será 
conferido pelos fiscais. 

9.4. O número é intransferível, não podendo ser usado por outra pessoa ou trocado 
durante o evento. O atleta que transferir será desclassificado. 



 
10. Penalização 

10.1. O atleta que cortar percurso da corrida ou do ciclismo será desclassificado. 

10.2. Os fiscais têm autoridade para punir qualquer competidor. 

10.3. O atleta deverá acatar toda e qualquer decisão, com relação às punições aplicadas 
pela organização, as quais estão previstas no regulamento. 

10.4. O atleta que agredir fiscais ou staffs, qualquer outro participante, espectador ou 
algum membro da organização, com palavras ou fisicamente, será desclassificado da 
prova. 

10.5. Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a organização deverá ser 
imediatamente informada para a própria segurança do atleta. 

10.8. Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito, à ORGANIZAÇÃO da 
prova, até 30 minutos após a divulgação do resultado. 

10.9. Será considerada idade de 31/12/2018 para efeito de classificação na categoria. 

11. Entrega de Kits 

11.1. Todos os participantes terão direito ao um kit composto de camiseta em tecido 
esportivo do evento, amostras de produtos, além dos números obrigatórios para uso no 
evento. 

11.2. O evento será realizado com cronometragem eletrônica. 

11.3. O atleta receberá os números (placas e adesivos) no kit. Quem não usar ficará sem 
tempo de prova e poderá ser desclassificado. 

12. Cronometragem 

12.1. A aferição dos tempos será realizada pelo sistema (cronometragem). 

12.2. O atleta fica ciente de que a responsabilidade do correto uso das placas e adesivos 
de identificação e instalação em seu corpo/vestuário é de sua exclusiva responsabilidade, 
ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e REALIZADORES de irregularidades quanto à má 
colocação destas sinalizações. 

12.3. Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, à ORGANIZAÇÃO da 
prova, até 30 minutos após a divulgação do resultado parcial. 

12.4. Os resultados da PROVA serão publicados no site www.apcrono.com.br em até 48 
horas após o término do evento. 

12.5. Poderá a organização receber e/ou solicitar informações aos atletas para que 
auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados, sem tempo 
definido e obrigatoriedade para estas correções dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias 
da data de realização do EVENTO. 

13. Premiação 

13.1. Todos os participantes inscritos receberão medalhas de participação (finisher). 

13.2. Os 5 primeiros colocados gerais masculino e feminino receberão troféus especiais e 
ficam fora da premiação por categoria. 
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13.3. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus e/ou 
medalhas especiais. 

13.4. O atleta que não puder ficar para receber a premiação poderá nomear um 
representante. Caso não esteja presente e não nomeie um representante poderá retirar 
seu troféu na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (SEJEL). Caso necessite de envio 
pelo correio ou outro meio deverá arcar com o custo para envio antecipadamente. 

13.5. O início da premiação será 30 minutos após a chegada do último atleta, podendo ser 
antecipado. 


