
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CICLISMO E ATLETISMO 
NOVA ANDRADINA MS 

4º DESAFIO ADCANA DE MTB MARATHON 

 

REGULAMENTO GERAL 4º DESAFIO ADCANA DE MTB 

MARATHON . 

A prova Com o objetivo de despertar nas pessoas o interesse pela 
prática esportiva através do uso da bicicleta.  

A prova será realizada dia 26 DE Junho de 2022 em Nova 
Andradina - MS. 
 
1- As modalidades serão PRO, SPORT, GORDINHOS 

SELVAGENS, KID e TURISMO, nos quais ambos terão 
largadas separadas conforme programação da prova.  

 
2- O alinhamento dentro de cada bateria será aleatório. 

Percursos e categorias  
 
3- O Atleta deverá se inscrever na modalidade Pró-masculino 

e feminino, na modalidade Sport masculino e feminino, 
gordinhos selvagens (100 kg ou mais) masculino e 
feminino, kids idade ate 12 anos masculino e feminino ou 
na modalidade Turismo masculino e feminino, 
independente da idade. 

 
4- Dentro da modalidade que o atleta deseja se inscrever 

deverá observar as condições físicas de cada um.  
 
5- A prova está dividida em cinco percursos sendo as seguintes 

categorias:  
 

 
6- Percurso PRO (62,5 km): 

 PRO Sub 30 Masculino - de 15 anos a 29 anos 
 PRO Sub 40 Masculino - 30 anos a 39 anos 
 PRO Sub 50- Masculino- 40 anos a 49 anos 
 PRO Over 60 - Masculino- 50 acima 
 PRO Sub 35-Feminino 15 a 34 anos 
 PRO Sub 45- Feminino de 35 a 44 anos 
 PRO Over 45 anos acima 
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7- Percurso Sport (48 km): 

 

 Sport Masculino Sub 30 – 13 anos ate 29 anos 
 Sport Masculino Sub 40- 30 anos a 39 anos 
 Sport  Masculino Sub 50- 40 anos a 49 anos 
 Sport Masculino Sub 60 – 50 anos a 59 anos 
 Sport  Masculino Over 60 - 60 anos acima 
 Sport Feminino Sub 30 anos- 13 anos a 29 anos 
 Sport Feminino Sub 40 anos- 30 a 39 anos 
 Sport Feminino Sub 50- 40 anos a 49 anos 
 Sport Feminino Sub 60- 50 a 59 anos 
 Sport Feminino Over 60- 60 anos ou mais 

 
8- Percurso Turismo (29 km): idade de 13 anos acima em 

categoria masculinas e femininas Geral, sem índice técnico 
ou pessoas que estão iniciando no pedal, não serão 
permitidas atletas já reconhecidas como ciclistas com forte 
índice técnico 

 
 Nesta categoria atletas que já participaram em categorias 

oficiais não poderão participar. 
 

9- Classificação:  

 Terão direito aos prêmios em dinheiro os cinco (5) primeiros 
colocados na classificação geral, da categoria PRO masculino 
e feminino, recebendo premiação em dinheiro e troféus, 
automaticamente estarão fora da classificação da categoria 
Pró de idades. 

 Terão direito aos prêmios em dinheiro os três primeiros 
das categorias idade da PRO, o quarto e quinto lugar 
somente troféus. 

 Os cinco (5) primeiros colocados na classificação geral, da 
categoria SPORT masculino e feminino, premiados de 1º ao 
5º lugar como categoria Sport Geral, recebendo somente 
troféus, automaticamente estarão fora da classificação da 
categoria Sport de idades. 
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 Os cincos primeiros colocados de cada categoria de idades 
da SPORT receberão troféus, já excluídos os atletas da Sport 
Geral. 
 Para todas as categorias acima, de idades, conta o ano 

que completa a idade, independentemente do mês, ou 
seja, se no ano 2022 completa a idade, mesmo que seja 
completada idade no dia 31 dezembro 2022.  

 
10- Circuito Turismo (29 km) 

 

 Para esta categoria, haverá premiações em troféus do primeiro 
ao quinto lugar no pódio, tanto na masculina e feminina, para 
atletas iniciantes ou turismo. 

 Para este percurso, o evento só disponibiliza somente duas 
categorias, masculino e feminino geral. 
 
11- Circuito Gordinhos Selvagens ( 48 KM) 100 kg ou 

mais 

 

• Para esta categoria, haverá premiações em troféus do 
primeiro ao quinto lugar no pódio, tanto na masculina e 
feminina, para atletas iniciantes ou turismo. 
• Para este percurso, o evento só disponibiliza somente 
duas categorias, masculino e feminino geral; 

 Além do Atleta se inscrever nesta categoria, na hora retirar o 
kit será aferido seu peso em uma balança, é necessário estar 
com 100 kg ou mais. 

 O percurso desta categoria será o Sport 
 
12- Circuito kids ( 100 a 1000 mts) 

 

 Para esta categoria, haverá premiações em troféus do 
primeiro ao quinto lugar no pódio, tanto na masculina e 
feminina, para atletas idades ate 12 anos. 

• Para este percurso, o evento só disponibiliza somente 
duas categorias, masculino e feminino geral; 
 

13- Inscrições. 
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 As inscrições serão feitas pela Internet através do site: 
https://adcana.inscrevase.com 

 A inscrição do 4º DESAFIO ADCANA é pessoal e 
intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 
substituída por outra, em qualquer situação.  

 O atleta é responsável pela veracidade das informações 
prestadas no ato da inscrição.  

 O participante que ceder seu número para outra será 
responsável por qualquer acidente ou dano que esta 
pessoa venha sofrer ou provocar, eximindo a organização 
de qualquer responsabilidade sobre o mesmo.  

 É obrigatório o uso do número de identificação durante 
toda a realização do desafio, sendo passíveis de 
desclassificação os participantes que não cumprirem este 
artigo.  

14- As inscrições serão limitadas para 300 participantes, que 
se inicia em 20 de Abril  e termina em 23 de junho de 

2022 as 23:59:00 horas.  
 

15- Caso as inscrições completem 300 participantes antes da 
data de encerramento as inscrições serão encerradas e 
divulgaremos. Não serão aceitas inscrições após o dia 23 de 
junho de 2022, por questões de logística e estruturação para 
o bom andamento do evento. 
 

16- Valores PRO, SPORT, KIDS, GORDINHOS 

SELVAGENS e TURSMO: 
 Os valores das inscrições das modalidades PRO SPORT, 

GORDINHOS SELVAGENS,  e TURISMO serão no valor de R$ 

130,00 (cento  trinta reais), do dia 20 de Abril ate 23 de 
Junho de 2022, JÁ INCLUSO ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ :  

 Os valores das inscrições das modalidades KIDS serão no valor 
de R$ 30,00 (trinta reais), do dia 20 de Abril ate 23 de Junho 
de 2022, JÁ INCLUSO ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ.  

 Acompanhantes pagarão R$ 30,00 com direito café da manha e 
almoço. 

 Não será vendido almoço no dia do evento, no ato da inscrição 
o atleta já deve adquirir a compra almoço e café da manha 
como acompanhantes quantos desejarem 
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 Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não 
reembolsará o valor da inscrição aos participantes que 
desistirem de participar.  

 A efetiva realização da inscrição somente se dará após a 
confirmação de pagamento do documento de inscrição, para 
sua garantia traga o comprovante para apresentação na 
retirado do kit. 

17-Kit do atleta: 

Cada inscrição dará direito a um kit do atleta contendo o seguinte:  

 Placa numeral de identificação. 
 águas,  nos pontos de apoios estipulados antes da prova. 
 Agua, doces, refrigerante, frutas na chegada.  
 Café da manha e almoço. 
 O número de identificação do atleta dará direito a participar de 

possível sorteio no geral para os brindes oferecidos pelos 
patrocinadores do Evento.  

 O sorteio será realizado durante a premiação dos pódios, sendo 
obrigatória a presença do ganhador no momento do sorteio, a 
ausência implicará em novo sorteio do brinde até a entrega do 
mesmo para algum atleta presente.  

 A idade mínima de participação para categoria PRO é de 15 
anos completos até dezembro de 2022, modalidades SPORT 13 
anos e TURISMO 13 anos de idades, sendo que, menor 13 anos 
na KIDS (somente acompanhado dos pais), com autorização 
por escrito devidamente acompanhado pelo responsável. 
 
17- Retirada do kit: 

 Os kits serão entregues no local da prova no mesmo dia a partir 
das 06h30min horas (MS), no domingo no local da prova ou 
outro local dia anterior divulgado pela organização, com 
apresentação de documento de identidade e assinatura do 
termo de responsabilidade. Informação adicional será divulgada 
nas redes sociais.  
 
18- Largada– Vistorias e Fiscalizações  
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 A largada será dada as 08:00 horas (MS), em frente Centro de 
eventos com deslocamento de 2.700 metros e depois de 
largada em movimento, Conforme programação do evento. 

 Na entrada do portico para o alinhamento das categorias, será 
realizada a vistoria dos atletas para confirmação das placas 
com o numeral do atleta, ou qualquer outro acessório de 
identificação exigido pela organização.  

 O atleta que não estiver com a placa de numeral devidamente 
instalada na parte frontal do guidão ou portando o acessório 
exigido pela organização será impedido de alinhar para a 
largada até sua devida regularização com a organização da 
prova. 
19- No Percurso: 

 Não será permitido o abastecimento aos atletas por integrantes 
de equipes que participam, com água e alimentação, pois a 
organização organizará pontos de apoios necessários a 
abastecimentos, somente nestes pontos a equipe de apoio de 
atletas poderão abastecer seus atletas, em uma distancia não 
superior a 100 metros antes ou 100 metros após os pontos de 
apoio. 

 Todos os percursos, tanto categoria Pro, Sport gordinhos 
selvagens, kids e Turismo, estarão sendo fiscalizada pela 
comissão da organização, e se o perceberem ato anti 
desportivo, ou desvio de rotas, o mesmo comunicara ao arbitro 
Diretor da Prova, que desclassificará o atleta. 

  
20- Chegada: 

 A chegada oficial será no mesmo local de largada com arco 
(pórtico) de chegada devidamente sinalizada, por onde os 
atletas deverão passar por um funil marcados com fitas 
zebradas de sinalização, momento em que o atleta não poderá 
jamais ser ultrapassado neste funil, para que se realize a 
cronometragem e fará a classificação final de cada 
participante.  

 O atleta que por algum motivo não passar pela linha de 
chegada não terá a sua classificação e seu tempo 
contabilizado, por tanto não terá direito a reclamações 
posteriores.  
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21- No funil estipulado pela organização próximo a chegada, o 
atleta que tentar de alguma forma, forçar a ultrapassagem , 
o mesmo será automaticamente desclassificado da prova 
 

22- No local da chegada haverá:  
 Pontos de abastecimento de água, 
 Banheiros  
 Frutas e Refrigerantes 
 Além de uma grande área de dispersão.  

 
23- Placas Numéricas; 

Todo atleta que se inscrever na prova receberá uma placa com 
numeral de identificação e cor diferente entre as categorias PRO, 
SPORT e TURISMO.  

24- Premiação: 

 Serão premiados os cinco primeiros ciclistas colocados geral na 
categoria masculina Pró e cinco primeiros ciclistas colocados 
geral na categoria feminina Pró, com troféu personalizado por 
colocação e premiação em dinheiro. Sendo:  

Categoria Masculina: 

1º.R$ 600,00 e troféu 

2º. R$ 400,00 e troféu 

3º. R$ 300,00 e troféu 

4º. R$ 250,00 e troféu 

5º. R$ 200,00 e troféu 

Categoria Feminina:  

1º. R$ 600,00 e troféu 

2º. R$ 400,00 e troféu 

3º. R$ 300,00 e troféu 

4º. R$ 250,00 e troféu 

5º. R$ 200,00 e troféu 
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 Serão premiados em dinheiro e troféus os 3 primeiros 
colocados de cada categoria idades PRÓ, sendo masculino e 
feminino,  e do quarto lugar ao quinto lugar somente troféus (já 
descontando os 5 atletas que subiu para a Pro Geral), seguinte 
forma: 

1º lugar troféu +200,00 

2º lugar troféu +150,00 

3º lugar troféu +100,00 

4 º lugar troféu 

5º lugar troféu  

 Serão premiados os cinco primeiros ciclistas colocados geral na 
categoria masculina SPORT e cinco primeiros ciclistas colocados 
geral na categoria feminina SPORT, com troféu personalizado 
por colocação e premiação, Sendo: 

1º lugar troféu 

2º lugar troféu 

3º lugar troféu 

4 º lugar troféu 

5º lugar troféu 

 Do primeiro lugar ao quinto lugar nas categorias da Sport com 
troféus (já descontando os cinco atletas que subiu para a 
(Sport Geral), seguinte forma:  

1º lugar troféu 

2º lugar troféu 

3º lugar troféu 

4 º lugar troféu 

5º lugar troféu  

 Serão premiados os cinco primeiros ciclistas colocados geral na 
categoria masculina TURISMO e cinco primeiros ciclistas 



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CICLISMO E ATLETISMO 
NOVA ANDRADINA MS 

4º DESAFIO ADCANA DE MTB MARATHON 

colocados geral na categoria feminina TURISMO, com troféus 
por colocação, Sendo: 

1º lugar troféu  

2º lugar troféu 

3º lugar troféu 

4 º lugar troféu 

5º lugar troféu 

 Serão premiados os cinco primeiros ciclistas colocados idade 
ate seis anos e de 7 anos a 12 anos  na categoria masculina 
KIDS e cinco primeiros ciclistas colocados geral na categoria 
feminina KIDS, com troféus por colocação, Sendo: 

1º lugar troféu  

2º lugar troféu 

3º lugar troféu 

4 º lugar troféu 

5º lugar troféu 

 Serão premiados os cinco primeiros ciclistas colocados geral na 
categoria masculina  e Feminina GORDINHOS SELVAGES 100 
KG OU MAIS, com troféus por colocação, Sendo: 

1º lugar troféu  

2º lugar troféu 

3º lugar troféu 

4 º lugar troféu 

5º lugar troféu 

 Serão entregues medalhas de participação alusiva ao evento a 
todos os atletas que completarem o percurso na chegada. 

 A premiação acontecera apenas após a chegada de todas os 
atletas, limitando o tempo máximo de 4 horas de prova, 
atingindo o tempo o Diretor de prova encerrara a 



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CICLISMO E ATLETISMO 
NOVA ANDRADINA MS 

4º DESAFIO ADCANA DE MTB MARATHON 

cronometragem, evitando que delonga o tempo para 
premiação.  

25- Seguro do Atleta: 

 - Os atletas oficialmente inscritos, que tenham preenchido 
corretamente a ficha de inscrição, estarão cobertos por um seguro de 
vida.  

- Seguros, contra morte e invalidez, somente válidas para o dia da 
prova e no local do evento.  

 Este seguro não cobre doenças e/ou lesões pré-existentes.  

As coberturas serão: Morte por acidente, Invalidez Permanente Total 
por Acidente.  

E os inscritos assumem que estão cientes das condições gerais deste 
seguro de acidentes pessoais, que desde já aceitam.  

26- Termo de responsabilidade: 

 - Todos os atletas antes retirarem seus kits, terão de assinar o termo 
de responsabilidades.   

O Trajeto será todo demarcado.  

Ao participar 4º Desafio ADCANA, o participante assume total 
responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata 
totalmente o regulamento e suas regras, assume as despesas 
de transporte e hospedagem, seguros e quaisquer outras 
despesas necessárias ou provenientes da sua participação 
antes, durante e depois do evento.  

Não será permitida a participação de menores sem autorização 
dos representantes legais.  

Não haverá Guarda-volumes, ficando o participante responsável 
por todos os seus bens e pertences.  

O participante declara aceitar incondicionalmente em ter sua 
imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, 
revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de 
comunicação, para usos informativos, promocionais ou 
publicitários relativos ao evento, sem acarretar nenhum ônus 
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aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer 
renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos 
patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/ 
data.  

Durante o percurso a organização disponibilizará pontos de 
apoio para fornecimento de água, conforme mapa que será 
divulgado posteriormente.  

Haverá para atendimento emergencial aos participantes, um 
serviço de apoio médico com ambulância para prestar o 1º 
atendimento e eventuais remoções. A continuidade do 
atendimento médico propriamente dito tanto de emergência 
como de qualquer outra necessidade será efetuado na Rede 
Pública, ou, a expensas do participante, na rede particular se 
assim o preferir, eximindo a organização de qualquer 
responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências 
desta decisão.  

O participante, ao fazer a inscrição no 4º Desafio ADCANA , 
declara-se ciente de todos os riscos envolvidos em eventos de 
ciclismo mountain bike Marathon (incluindo risco de quedas, 
lesões etc) e afirma estar em dia com rigorosa avaliação médica 
e gozar de plena condição física e de saúde para realizar os 
trajetos propostos para este evento, isentando completamente 
a organização de quaisquer intercorrências decorrentes de tais 
riscos e DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por 
eventuais danos materiais, morais ou físicos, que porventura 
venha a sofrer, advindos da participação neste evento.  

A Organização não tem responsabilidade sobre as despesas 
médicas/hospitalares e relativas a medicamentos/tratamentos 
que o participante venha a ter durante ou após a prova.  

O ciclista é responsável pela decisão de participar do evento, 
avaliando sua condição física e seu desempenho e julgando por 
si só se deve ou não continuar ao longo da prova, mas a 
organização, calcada em análise de profissional da área da 
saúde, poderá, durante o evento, retirar da prova qualquer 
ciclista que não se apresente apto física ou psicologicamente a 
dar continuidade no trajeto sem prejuízo de sua saúde.  
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Ultrapassado o tempo de corte estabelecido pela organização, 
os ciclistas ainda não concluintes serão recolhidos pelos carros 
de apoio.  

Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como 
seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor 
correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 
participantes no EVENTO, independente de qual for o motivo, 
nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo (decorrente 
de quedas, choques com outros ciclistas etc) que porventura os 
participantes venham a sofrer durante a participação na Corrida 
MTB Nova Vida.  

A organização do 4º Desafio ADCANA, bem como seus 
patrocinadores, e apoiadores, não se responsabilizam por 
prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito no 
EVENTO sejam ao patrimônio público, a terceiros ou outros 
participantes, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade do autor.  

Feita a inscrição, não poderá o participante promover seu 
cancelamento/restituição de valores, tendo em vista as 
despesas imediatas que a organização terá. A organização se 
reserva no direito de alterar a data do evento acaso as 
condições climáticas imponham aumento dos riscos aos 
participantes.  

       A Organização do evento poderá, a seu critério ou conforme as 
necessidades, alterar ou revogar este regulamento, total ou 
parcialmente, informando as mudanças pela pagina Facebook: 
Associação Desportiva de Ciclismo e Atletismo de Nova 
Andradina MS e Instagran do Clube. Todos os participantes ao 
se inscreverem pelo sistema online 4º Desafio ADCANA estarão 
automaticamente concordando com todas as regras acima. 

Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo 
Diretor da Prova e Comissão da Organização do evento. 
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Sejam bem-vindos ao 4º Desafio ADCANA e boa sorte a todos. 

Associação Desportiva de Ciclismo e Atletismo de Nova 

Andradina-MS (ADCANA) 


