PICOS PRO RACE 2022

REGULAMENTO E PROGRAMAÇÃO

1. CALENDÁRIO OFICIAL
●

Picos Pro Race – 10 ANOS – 2022
De 01 a 03 de julho de 2022 – Picos-PI
Local: Piauí Shopping (BR-316 com a Av. Severo Eulálio, Picos-PI)

●

PICOS PRO RACE ULTRA
o 2 ETAPAS
o 02 e 03 de julho de 2022

●

PICO PRO RACE CLASSIC
o 1 ETAPA
o 03 de julho de 2022

●

PPR GROM
o 02 de julho de 2022

O Regulamento e Programação poderão sofrer alterações até a data de sua
publicação impressa antes da prova. Em caso de dúvida, prevalece a edição
impressa e disponível na secretaria antes das etapas do evento e as decisões do
Congresso Técnico.
2. O EVENTO
A PICOS PRO RACE é um evento que tem como objetivo principal a divulgação e
disseminação do ciclismo como prática esportiva. Busca fomentar o turismo e
incentivar o esporte, gerando emprego e renda para a região durante o evento. O
evento atrai a Picos vários atletas de outros estados, uma importante oportunidade
para apresentar a cultura, a fauna e a flora da região, além de explorar o comércio
gerando turismo gastronômico, criando movimento hoteleiro e estimulando a
produção de eventos paralelos.
3. PERCURSOS E CATEGORIAS
A Picos Pro Race – 10 ANOS - 2022 contará com 4 percursos com as seguintes
distâncias e altimetrias acumuladas:
PERCURSOS ULTRA (02 dias)
● Etapa 1
o PRO / SPORT: 60 KM – 800 Alt
● Etapa 2

o
o

PRO: 100 KM – 1600 Alt
SPORT: 50 KM – 700 Alt

PERCURSOS CLASSIC (01 dia)
● PRO: 100 KM – 1600 Alt
● SPORT: 50 KM – 700 Alt
● LIGHT: 20 KM – 350 Alt
À Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar as distâncias e
altimetrias, sem prévio aviso.
PICOS PRO RACE ULTRA 2022 (02 ETAPAS)
(É permitido ao atleta correr apenas uma categoria individual.)
CATEGORIAS MASCULINAS
PRO
ELITE: 19 ACIMA (NASC. EM 2002 E ANOS ANTERIORES)
SUB-30: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1999 A 1993)
MASTER A1 (30 A 34 ANOS - NASC. EM 1991 A 1988)
MASTER A2 (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1987 A 1983)
MASTER B1 (40 A 44 ANOS - NASC. EM 1982 A 1978)
MASTER B2 (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1977 A 1973)
MASTER C1 (50 A 54 ANOS - NASC. EM 1972 A 1968)
MASTER C2 (55 A 59 ANOS - NASC. EM 1967 A 1963)
MASTER D1 (60 A 64 ANOS – NASC. EM 1962 A 1958)
MASTER D2 (65 ANOS ACIMA – NASC. EM 1957 E ANOS ANTERIORES
SPORT
JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2005 A 2004)
JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2007 A 2006)
TURISMO: IDADE LIVRE
PCD MASCULINA(Categoria para portadores de deficiência) idade livre (+18anos)
CATEGORIAS FEMININAS
PRO
ELITE FEMININA: 19 ACIMA (NASC. EM 2002 E ANOS ANTERIORES)
MASTER FEMININA A (30 A 39 ANOS - NASC. EM 1991 A 1983)
MASTER FEMININA B (40 A 49 ANOS - NASC. EM 1982 A 1973)
MASTER FEMININA C (50 ANOS ACIMA - NASC. EM 1972 E ANOS ANTERIORES)
SPORT
TURISMO FEMININA: IDADE LIVRE
JÚNIOR FEMININA: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2005 A 2004)
JUVENIL FEMININA: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2007 A 2006)
PCD FEMININA (Categoria para portadores de deficiência) idade livre (+18anos)
CATEGORIAS OPEN
PRO
DUPLA MASCULINA (Composto por dois homens – idades livres) (+18anos)
DUPLA MISTA (Composto por um Homem e uma Mulher - Idades livres) (+18anos)
DUPLA FEMININA (Composto por duas mulheres – idades livres) (+18anos)
PESADÃO (Atletas com peso acima de 100KG – todos os atletas serão pesados na
retirada do kit) (+18anos)
SPORT

E-BIKE (Categoria especial para bicicletas elétricas, não há separação de sexo e
idade) (+18anos)

PICOS PRO RACE CLASSIC 2022 (01 ETAPA)
(É permitido ao atleta correr apenas uma categoria individual.)
CATEGORIAS MASCULINAS
PRO
ELITE: 19 ACIMA (NASC. EM 2002 E ANOS ANTERIORES)
SUB-30: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1999 A 1993)
MASTER A1 (30 A 34 ANOS - NASC. EM 1991 A 1988)
MASTER A2 (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1987 A 1983)
MASTER B1 (40 A 44 ANOS - NASC. EM 1982 A 1978)
MASTER B2 (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1977 A 1973)
MASTER C1 (50 A 54 ANOS - NASC. EM 1972 A 1968)
MASTER C2 (55 A 59 ANOS - NASC. EM 1967 A 1963)
MASTER D1 (60 A 64 ANOS – NASC. EM 1962 A 1958)
MASTER D2 (65 ANOS ACIMA – NASC. EM 1957 E ANOS ANTERIORES
SPORT
JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2005 A 2004)
JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2007 A 2006)
TURISMO: IDADE LIVRE
LIGHT
INICIANTE MASCULINO: IDADE LIVRE
INFANTO-JUVENIL MASCULINO: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2010 A 2008)

CATEGORIAS FEMININAS
PRO
ELITE FEMININA: 19 ACIMA (NASC. EM 2002 E ANOS ANTERIORES)
MASTER FEMININA A (30 A 39 ANOS - NASC. EM 1991 A 1983)
MASTER FEMININA B (40 A 49 ANOS - NASC. EM 1982 A 1973)
MASTER FEMININA C (50 ANOS ACIMA - NASC. EM 1972 E ANOS ANTERIORES)
SPORT
TURISMO FEMININA: IDADE LIVRE
JÚNIOR FEMININA: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2005 A 2004)
JUVENIL FEMININA: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2007 A 2006)
LIGHT
INICIANTE FEMININA: IDADE LIVRE
INFANTO-JUVENIL FEMININA: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2010 A 2008)
CATEGORIAS OPEN
**HANDBIKE (Composto por atletas que tenham deficiência física e utilizam-se de
uma bicicleta ”handbike" - força funcional dos membros superiores)
PRO
DUPLA MASCULINA (Composto por dois homens – idades livres) (+18anos)

DUPLA MISTA (Composto por um Homem e uma Mulher - Idades livres) (+18anos)
DUPLA FEMININA (Composto por duas mulheres – idades livres) (+18anos)
PESADÃO (Atletas com peso acima de 100KG – todos os atletas serão pesados na
retirada do kit) (+18anos)
CATEGORIAS PPR KIDS
MINI 1 – 02 a 03 anos de idade.
MINI 2 – 04 a 05 anos de idade.
MINI 3 – 06 a 08 anos de idade.
MIRIM – 09 a 11 anos de idade.
* Todas as categorias devem ter NO MÍNIMO 05 atletas (duplas) ou serão
unificadas com a mais próxima de idade inferior e/ou unificadas caso não tenha
categoria por idade. No caso da categoria PCD os atletas serão destinados às
suas categorias levando em consideração suas idades.
** A Categoria HANDBIKE irá competir em um circuito montado dentro shopping.
4. PROGRAMAÇÃO PICOS PRO RACE
Sexta-feira (01/07):
Entrega de Kits ULTRA: 08:00h às 20:00h
Vistoria bike: 09:00h às 20:00h
Abertura PPR 2021: 19:00h
Briefing: 19:00h às 20:30h
Encerramento: 22:00h
Sábado (02/07):
Abertura secretaria de prova: 6:30hrs
Largada Ultra ETAPA 1 ( Sport e Pro): 8:00h
Entrega de Kits CLASSIC: 10:00h às 20:00h
Início chegada Etapa 1: 10:30h
PPR GROM: 16:00h às 17:30h
Briefing 2: 19:00h às 20:30h
Encerramento: 22:00h
Domingo (03/07):
Abertura secretaria de prova: 6:00hrs
Largada Ultra ETAPA 2 + CLASSIC ( Light, Sport e Pro): 7:00h
Início chegada Etapa 2: 10:30h
Premiação: 10:30h às 15:30h
Encerramento: 19:00h
*OBS. A programação poderá sofrer alterações caso a organização julgue
necessário para o bom andamento do evento.
5. TERMO DE RESPONSABILIDADE E ATESTADO MÉDICO
5.1 Todos os atletas inscritos na Picos Pro Race 10 Anos ao confirmar sua
inscrição se declaram cientes e concordam com o Termo de Responsabilidade
disponível no site de inscrição.
5.2 Todos os atletas inscritos devem apresentar OBRIGATORIAMENTE o
Certificado Médico (Modelo disponível no site), que garanta estar apto fisicamente a
participar de um evento esportivo.

6. INSCRIÇÕES / LOTES
As inscrições para a PICOS PRO RACE – 10 ANOS – 2022 serão feitas através do site
www.picosprorace.com.br.
(fique atento aos prazos das inscrições)
1)

As inscrições para o Picos Pro Race 2021 iniciam dia 04 de dezembro de 2021
e encerram no dia 20 de maio de 2022.

2) Entre no site do evento e clique no link inscrições. É necessário preencher
todos os campos e ir até o final imprimindo a ficha de inscrição e boleto
bancário. O boleto sairá com vencimento de 2 dias após a inscrição até a
data limite estipulada para cada etapa. Quem não pagar no prazo deverá
emitir outro boleto, caso haja vaga na categoria desejada. Se preferir, o
atleta poderá optar pelo pagamento por meio de cartão de crédito.
Valores por atleta:
PICOS PRO RACE ULTRA ( 02 ETAPAS)
- 1ºLote Promocional: 04/12 até 06/12/2021 – R$ 260,00
- 1° Lote: 07/12 até 06/01/2022 – R$ 300,00
- 2° Lote: 07/01 até 10/02/2022 – R$ 340,00
- 3° Lote: 11/02 até 10/04/2022 – R$ 380,00
- 4º Lote: 11/04 até 20/05/2022 – R$ 420,00
PICOS PRO RACE CLASSIC (01 ETAPA)
- 1ºLote Promocional: 04/12 até 06/12/2021 – R$ 160,00
- 1° Lote: 07/12 até 06/01/2022 – R$ 200,00
- 2° Lote: 07/01 até 10/02/2022 – R$ 240,00
- 3° Lote: 11/02 até 10/04/2022 – R$ 280,00
- 4º Lote: 11/04 até 20/05/2022 – R$ 320,00
PPR KIDS
- LOTE ÚNICO: Gratuito!
7. INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE INSCRIÇÕES
• IMPORTANTE 1: Preencham a ficha no site com os dados corretos (obrigatório o
fornecimento do CPF) e tenham atenção ao preencher e responder a FICHA MÉDICA.
O atleta menor de idade deve colocar os dados do responsável legal (CPF e carteira
de identidade) e o mesmo deve assinar a ficha de inscrição.
• IMPORTANTE 2: Não faremos inscrições DEPOIS DOS PRAZOS DE INSCRIÇÃO.
Ressaltamos que a inscrição só é efetuada quando o boleto for pago. Antes disso
consideramos que os dados foram somente inseridos no sistema e não garantem a
vaga para a Picos Pro Race.
• IMPORTANTE 3: A inscrição é pessoal e não poderá ser transferida a terceiros e/ou
devolvida em nenhuma hipótese (poderá ser usada de crédito em provas
seguintes).
• IMPORTANTE 4: Pedidos de cancelamentos mediante a comprovação de motivo
justo, sujeito a aprovação da Comissão Organizadora:

- Até o dia 15/02/2022 – será cobrada uma taxa de 45% do valor pago para o
reembolso.
- De 16/02 à 16/04/2022 – será cobrada uma taxa de 55% do valor pago para o
reembolso.
- De 17/04 à 20/05/2022 – será cobrada uma taxa de 65% do valor pago para o
reembolso.
ATENÇÃO: Não serão aceitos e nem reembolsados os pedidos de cancelamentos
após 20/05/2022.
Os reembolsos solicitados nos prazos acima serão efetuados até 10 dias
após a realização do evento de 2022.
• IMPORTANTE 5: Pedidos de alteração de dados na ficha de inscrição até o dia
20/05/2022.
• IMPORTANTE 6: À Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar
a inscrição de um atleta. Poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar
prazos, adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio aviso.
- ATENÇÃO: Encerramento: 20/05/2022 ou se esgotarem as vagas (o que
acontecer primeiro).
8. CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
-

A inscrição só é efetuada quando o boleto for pago. Antes disso
consideramos que os dados foram somente inseridos no sistema e não
garantem a vaga para a Picos Pro Race.

- Todos os atletas são obrigados a doar 4 (quatro) quilos de alimento não perecível
(exceto fubá e sal) ou doar R$10,00 (Dez reais) na confirmação da inscrição (este
alimento faz parte da inscrição);
- Todos os atletas devem levar o documento original ou cópia autenticada na
confirmação da inscrição junto com a ficha de inscrição assinada e o comprovante
de pagamento. O atleta que não apresentar o documento não corre. Menores de 18
anos devem levar, também, o documento original ou cópia autenticada do
responsável legal;
9. SEGURO ATLETAS
A Organização da Prova possui um seguro individual para cada atleta. A cobertura
individual é: Morte Acidental e Invalidez por Acidente no valor de R$50.000,00 e
Despesas Médico Hospitalares no valor de R$5.000,00.
Para acionar e receber o seguro o atleta deve seguir os passos exigidos pela
seguradora caso contrário não receberá o valor previsto da cobertura.
10. ALINHAMENTO DAS LARGADAS
A Largada da prova será dividida por categoria e obedecerá à ordem de
alinhamento apresentada durante o congresso técnico (É obrigatória a
participação do atleta no congresso técnico):
o

O Diretor de Prova ou o Delegado Técnico além de poder mudar a ordem de
largada caso julgue conveniente ele também pode declarar que houve uma
largada falsa se, por alguma razão, um ou vários ciclistas forem
prejudicados. A largada será repetida assim que o problema for solucionado.

o

o

Caso a largada seja queimada a Direção do evento poderá optar por
abortá-la e repeti-la. Caso a largada seja considerada válida, mesmo com a
infração, o atleta que queimar a largada será punido com uma parada de,
no mínimo, 30 segundos e máximo de 5 (cinco) minutos na área de largada
ou ter o tempo da punição somado ao seu tempo final de prova. A punição
será definida pela Direção do evento.
Será obrigatória a presença do atleta na largada neutralizada, caso
contrário o atleta não largará.

11. NUMERAÇÃO DOS ATLETAS E BIKES
• O atleta receberá antes da prova um number plate;
• apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda das placas, sob pena
de multa e desclassificação do atleta;
• A mudança na programação visual da numeração (a placa não pode ser cortada
ou ter adesivos colados, por exemplo) obrigará o atleta a adquirir numeral novo
(para aquisição de cada numeral R$20,00), estando sujeito a punição ou
desclassificação.
• IMPORTANTE: o atleta receberá o numeral com chip instalado. Cada atleta será
responsável pelo numeral da sua bicicleta durante a prova. Se ele sair da bike o
atleta deve levá-lo consigo durante a prova pois o chip é que fará a marcação na
chegada. Lembre-se: o atleta que estiver sem o numeral na bike será
desclassificado imediatamente.
12. CRONOMETRAGEM
• Cronometragem se dará por meio de chips fornecidos pela organização, e que
será de uso obrigatório pelo atleta e/ou manualmente, com a captação dos
números dos atletas por meios dos staffs da prova e a contraprova será realizada
através de câmeras de alta resolução.
• Além da cronometragem na linha de chegada teremos, em alguns pontos do
percurso, controle de passagem.
13. APOIO E ABASTECIMENTO AOS ATLETAS
• O apoio aos atletas será feito exclusivamente nas áreas demarcadas pela
organização. O apoio realizado fora da área demarcada desclassifica o atleta
imediatamente;
• O atleta que precisar parar sua bike na área de apoio deverá fazê-lo fora da pista
por onde estão passando outros atletas para não atrapalhar.
• O atleta não pode acessar a área de apoio na contramão da pista mas ele pode
circular dentro da área de apoio na área dos apoiadores, fora da pista
• O integrante da equipe de apoio não pode correr ao lado da bicicleta. O apoio se
resume em entregar ao atleta o material permitido dando, no máximo, 2 passos.
Caso isso ocorra o atleta poderá ser punido com advertência, multa, ser punido
com acréscimo de até 5 (cinco) minutos no seu tempo de prova ou ser
desclassificado;
• Não será permitido qualquer contato físico entre apoiador e o ciclista;
• A equipe de apoio deverá credenciar os seus integrantes com a organização.
Apenas as pessoas credenciadas poderão permanecer na área de apoio (máximo
2 pessoas por equipe e 1 por atleta);
• O apoio mecânico das equipes deve ser feito somente dentro da área de apoio. O
reparo mecânico pode ser feito pelo atleta, pela equipe e/ou terceiros
credenciados;

• O atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele
e outros competidores;
• O reparo mecânico só poderá ser feito fora da área de apoio pelo próprio atleta.
Caso o apoio seja feito por outro atleta (entrega de ferramenta ou peça por
exemplo), os dois poderão ser desclassificados, punidos com acréscimo de 10
minutos no tempo final ou multados, de acordo com a decisão do comissário
responsável;
• comunicação na pista: não é permitido nenhum tipo de comunicação (rádio,
celular, etc.) entre os atletas e entre atletas e equipe. O atleta que estiver se
comunicando será automaticamente desclassificado;
• CATEGORIA DUPLA: é permitido apoio entre os integrantes da dupla (água,
ferramentas, conserto, etc.)
14. CONDUÇÃO DA BIKE NO PERCURSO
Importante: em muitos trechos do percurso existe tráfego de automóveis. Os atletas
devem ter atenção com o trânsito e trafegar somente pela direita, pois em provas
de maratona é comum trafegar por vias públicas.
ATENÇÃO! Os locais e trilha por onde passa o roteiro da competição possuem fauna
e flora diversificadas, sendo latente a possibilidade do mesmo vir a se deparar no
trecho percorrido com animais peçonhentos: cobras, aranhas, abelhas,
marimbondos, plantas, etc., que poderá através de mecanismos de autodefesa vir a
causar acidentes, crise alérgica, bem como poderá o atleta ainda sofrer choques
abruptos com galhos de árvores, buracos e depressões existentes no trecho e no
percurso, assumindo, em vista do conhecimento prévio destas possibilidades, todos
os riscos decorrentes deste fator fortuito com relação aos quais considera o
prestador de serviço (organizadores do evento) integralmente isento de qualquer
responsabilidade.
15. SINALIZAÇÃO
A Picos Pro Race 2022 utilizará estes símbolos na marcação do percurso.

! IMPORTANTE: As placas de PERIGO! DEVAGAR e MUITO PERIGOSO, estarão sinalizando
trechos que realmente merecem atenção e cuidado. É de inteira responsabilidade
do atleta respeitar a sinalização demarcada.
16. ÁREA DE EQUIPE
• A organização reservará um espaço para as equipes montarem suas tendas
próximo ao evento. Não é permitida a comercialização ou demonstração de
qualquer produto durante o evento dentro das tendas e/ ou na área de equipe. A
equipe que insistir em realizar venda ou exposição de produtos será retirada pela
equipe de seguranças da organização. Não é permitido, também, a instalação de
infláveis, faixas, placas, wind flags nas tendas e qualquer outra forma de divulgação
de produto ou marca.
17. TEMPO DE PROVA E PONTOS DE CORTE
(Válido somente para as categorias que disputarão domingo (03/07) no percurso
PRO)
A Picos Pro Race 2022 terá o tempo de prova total de 07:00 horas (Sete horas) para
que todos os atletas concluam a prova.

• Corte 1: a prova será cortada às 09h00 NA ÁREA DE APOIO 1
• Corte 2: a prova será cortada às 11h00 NA ÁREA DE APOIO 2
IMPORTANTE: Todos os atletas que chegarem a partir deste horário estarão
desclassificados e não poderão seguir adiante na trilha.
• Teremos veículos recolhendo os atletas com o tempo limite estourado no percurso.
Estes atletas serão obrigados a abandonar a prova, tendo que RETIRAR O NUMERAL
DA BIKE. Caso o atleta se recuse a abandonar a prova a organização não se
responsabilizará por qualquer acidente, furtos, roubos, entre outros sinistros, pois
toda a estrutura de atendimento médico, equipes de resgate, seguranças e fiscais
estarão desmobilizados da prova após o tempo limite e, desta forma, o atleta
assumirá todos os riscos na condução da sua bicicleta.
18. PENALIZAÇÕES
• É obrigatório o uso de capacete durante treinamentos e competições.
• O uniforme oficial de ciclismo compreende: camisa de manga curta ou longa (não
é permitido uso de camisas de seleções nacionais, de qualquer país, equipes
mundiais que tenham cores do campeão nacional de qualquer país, as camisas de
campeão mundial, etc.), bermuda ou bretelle, sapatilha / tênis.
• Para a categoria DUPLAS (Masculina e Mista) é obrigatório o uso de uniformes
iguais pelos atletas de cada dupla.
• O atleta que não estiver usando os equipamentos de segurança será
desclassificado. Não é permitido usar fones de ouvido na trilha (treino e prova).
• Serão desclassificados os atletas que: fornecerem falsas informações, praticarem
manobras desleais com outros atletas, tiverem conduta anti-desportiva mesmo
não sendo no momento da prova, atalharem por caminhos não permitidos ou
pegar carona, trocar de bicicleta ou o atleta não possuir pelo menos um dos
números de identificação durante a prova, estar acompanhado por terceiros no
percurso (inclusive animais de estimação), dar ou receber manutenção fora dos
pontos oficiais de apoio, largar fora da área de sua categoria, desrespeitar
membros da organização, tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição
até a premiação);
• É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de
apoio no percurso da prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado;
• Se o atleta ou sua equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso poderá ser
penalizado durante o evento;
19. RESULTADO DO EVENTO E RECURSO
• Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada
categoria, os mesmos serão anunciados e afixados para avaliação dos atletas
interessados. Recursos serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a
divulgação do resultado oficial. Passado este prazo, o mesmo será homologado
pela Organização e divulgado como oficial;
• Somente serão aceitos recursos por escrito (pegar formulário na secretaria) e
acompanhados de um depósito de R$200,00. Caso seja julgado procedente, o
depósito será devolvido. Importante: Se depois da premiação houver alguma
correção de resultados a organização não será responsável por fazer a entrega ou
troca de prêmios entre os atletas.
20. PREMIAÇÃO - INFORMAÇÕES GERAIS
• IMPORTANTE 1: Atletas inscritos na etapa ultra que serão dois dias, o pódio será
formado com a soma de tempo do atleta nos dois dias de prova. Atletas inscritos na

etapa Classic que será somente no domingo, o pódio será formado conforme a
ordem de chegada de cada atleta participante dessa única etapa.
• IMPORTANTE 2: Para subir ao pódio o atleta deverá estar com uniforme da sua
equipe, preferencialmente. O atleta que estiver descalços, de chinelo, sem camisa,
não será premiado e perderá o prêmio, mas não os pontos;
• IMPORTANTE 3: O atleta campeão não pode levar ao pódio sua bike para
exposição;
• IMPORTANTE 4: O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação
perderá o prêmio (troféu/medalha);
• IMPORTANTE 5: Todos os atletas que completarem a prova ganharão medalha de
participação na linha de chegada.
PREMIAÇÃO PICOS PRO RACE - 10 Anos - 2022
• Premiação em Dinheiro no valor total de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
ATENÇÃO: A divisão da premiação por categorias será divulgada no dia 11 de
maio de 2022.
• Troféus de 1º a 5º colocado de TODAS as categorias da Picos Pro Race

2022.

• Camisa PPR CHAMPION para os campeões de todas as categorias.
• Medalha de PARTICIPAÇÃO para TODOS os atletas que concluírem a prova
(todas as categorias e percursos);
• Todos os atletas inscritos na PPR GROM receberão medalha de
participação;
• Poderá haver distribuição de brindes dos patrocinadores;
OBS: PARA OS GANHADORES DA PICOS PRO RACE 2022 NA ELITE MASCULINA E FEMININA
(E DEMAIS CATEGORIAS)
• Os atletas que forem os campeões da Picos Pro Race deverão dar
suas entrevistas, obrigatoriamente, na frente do painel do evento instalado
próximo da linha de chegada ou no backdrop da premiação.
CAMISA DE CAMPEÃO
Atletas campeões da Picos Pro Race 2022 são obrigados a usar a camisa de
campeão fornecida pela organização no pódio (o atleta deverá vestir a camisa no
pódio após a apresentação de todos). O atleta campeão que não estiver usando a
camisa de campeão na premiação no pódio será desclassificado.
21. LINHA DE CHEGADA E PLACA NUMERAL DA BIKE
• A linha de chegada e largadas poderão ser em posições diferentes.
• TODOS OS ATLETAS DEVEM APRESENTAR NUMERAL DA BIKE. Todos os atletas que
receberem a bandeirada terão seus numerais da bike CONFERIDOS antes da tenda
de frutas. Os atletas que desistirem na trilha devem devolver seus numerais na
secretaria do evento ou para o comissário / fiscal responsável pelo local da
desistência.
• Sugerimos aos atletas que escrevam no verso do numeral o nome e o telefone de
emergência caso seja preciso entrar em contato durante a prova.
22. PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM
• A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem
alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova.
Caso contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de
uso, em qualquer data, sem qualquer compensação financeira, por tempo
indeterminado.
23. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

1)A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, os promotores e patrocinadores
não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou bicicletas
ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por
acidentes durante o treinamento ou competição;
2)É obrigação de cada atleta levar consigo toda a comida e bebida que for
consumir durante a competição. A título de apoio suplementar, a Organização
fornecerá água potável para cada atleta inscrito, em postos de controle ao longo do
percurso;
3)É responsabilidade de cada atleta participante:
• Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de
acidente). As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os
primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais
próximo. Todas despesas hospitalares correrão por conta do acidentado;
• Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza não
jogando lixo no percurso;
• Levar água e alimentação que garanta auto suficiência durante as provas;
IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova e comissários
responsáveis. A organização do evento se reserva no direito de alterar a data e
local da realização das provas com 7 dias de antecedência, como qualquer outra
cláusula e/ou condições do presente regulamento com 24 horas de antecedência
ficando ajustado que toda a divulgação de eventuais alterações serão feitas
através do site oficial do evento HTTP://www.picosprorace.com.br
Para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente regulamento, fica eleito o foro da
comarca de Picos, PI.
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