
 

 

REGULAMENTO 

COPA DE BIATHLON 

I. REGRAS GERAIS 

1. O O EVENTO CAATINGA TRI, COPA DE BIATHLON será disputado no dia 22 de outubro de 

2017, domingo, nos municípios de Anagé e Vitória da Conquista – BA, nas Categorias:  

1.1 Atletas com bicicleta speed ou TT (contra relógio): 

➢ Masculino; 

➢ Feminino; 

➢ Revezamento: Dupla, independente do gênero 

1.2 Atletas que competirão com bicicleta MTB: 

➢ Masculino; 

➢ Feminino; 

➢ Revezamento: Dupla, independente do gênero 

 

1.3 Os atletas que competirão na COPA de BIATHLON, não precisam estar federados. 

2. Não há categoria Elite. Os atletas de Elite poderão competir na prova em sua respectiva 

Faixa Etária.  

3. Para classificação nas Faixas Etárias, deverá ser considerada a idade do atleta em 31 de 

dezembro de 2017. A exceção ocorre para participantes com idade mínima, em que o 

interessado deverá ter 18 anos completos até 22 de outubro de 2017, data da prova. 

4. As inscrições serão realizadas no site www.academiaativafitness.com.br. 

4.1 As inscrições são limitadas e poderão ser realizadas a partir de 15 de julho de 2017. 

5. Categorias/Investimento; 

DATA INSCRIÇÃO BIATHLON INDIVIDUAL BIATHLON EQUIPE  

15/07 A 5/08             150,00                        200,00  

6/08 A 26/08             180,00                        230,00  

27/08 A 26/09             210,00                        260,00  

http://www.academiaativafitness.com.br/


 

 

 

 

 

   
6. A inscrição deve ser quitada por meio de boleto bancário ou cartão de crédito.  

7. No ato da inscrição, ao concordar com o Regulamento assinalando a opção apresentada no 

sistema on-line, o(a) participante aceita todos os termos do Regulamento e assume total 

responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o Termo de Responsabilidade, 

parte integrante deste Regulamento. 

8. A inscrição será confirmada em até sete dias úteis, somente mediante confirmação de 

pagamento. A inscrição não será confirmada em caso de problemas com o cartão de crédito, 

de exclusiva responsabilidade do atleta ou não quitação do boleto. 

9. Cancelamentos e reembolsos: 

9.1 Em caso de cancelamento, por qualquer que seja o motivo, até o dia 22 de setembro de 

2017 o atleta terá direito à metade do valor da inscrição a título de reembolso; depois 

desta data, não haverá reembolso, sob qualquer argumento médico ou pessoal.  

 

10. A inscrição não é transferível para outrem, sob qualquer argumento médico ou pessoal. 

11. O kit de prova será entregue nos dias 20 e 21/10, em local e horário divulgados na página 

de Programação do site, em Vitória da Conquista - BA.  

11.1 O Congresso Técnico ocorrerá no dia 21/10/2017, em local e horário a ser divulgado pela 

Organização. 

11.2 Durante o Congresso Técnico, os atletas deverão entregar sacola personalizada, 

fornecida pelo evento, com o material que será utilizado na corrida. Esta sacola, será 

acondicionada no cavalete da área de Transição (T2), no local específico, com 

numeração de cada atleta. 

12. Para retirar o kit, o atleta deverá obrigatoriamente comparecer pessoalmente, apresentar 

documento de identidade oficial com foto e assinar o Termo de Responsabilidade e a Ficha 

Médica.  

13. O kit de prova é intransferível. 

 

 



 

 

 

 

14. Todo atleta inscrito na prova estará “segurado” a partir da hora em que larga na natação 

até o fim de sua participação na prova. A Organização não se responsabiliza por qualquer 

problema ocorrido com o mesmo antes ou depois da prova. 

15. Considerando-se a regulamentação das modalidades e os aspectos técnicos e de segurança 

nos percursos da prova, as Regras Técnicas Gerais e Específicas poderão sofrer alterações até 

o momento do início do Congresso Técnico. 

16. Fica eleito o foro da comarca de Vitória da Conquista - BA, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas 

oriundas do presente regulamento. 

II. REGRAS TÉCNICAS 

 

17. Local do Evento: A prova será realizada nos municípios de Anagé e Vitória da Conquista; 

  17.1 Ciclismo: BA 262 – Trecho Anagé/Vitória da Conquista; 

17.2 Corrida: Avenida Olívia Flores – Vitória da Conquista; 

 

18. O CaatingaTRi COPA DE BIATHLON é composto pelas metragens abaixo descritas: 

  18.1 Ciclismo: 80 km de ciclismo; (Saída da área de largada da Barragem de Anagé 

seguindo até a BA 262; Ba 262 – Anagé/VCA); 

18.2 Corrida: 20 km de corrida (4 voltas); 

19.Percurso: 

19.1 Os mapas dos percursos serão divulgados oportunamente pela organização do 

evento; 

 

19.2 A contagem de voltas deverá ser feita pelo atleta, lembrando que os árbitros e fiscais 

estarão acompanhando a prova; 

 

19.3 Ao longo do percurso das etapas de ciclismo e corrida haverão postos de hidratação; 

20. A largada da prova será conforme abaixo. 

➢ Categoria Masculino largada às 8:00h;  

➢ Categoria Feminino e Atletas de Revezamento largada às 8:03 AM. 



 

 

 

 

 

 

21. É obrigatório o bike check-in no dia 22/10, na entrada da área de largada, na Prainha da 

Barragem de Anagé – BA, entre às 06:30AM e 7:40AM. O competidor tem de obrigatoriamente 

apresentar os equipamentos que irá utilizar na competição: bicicleta, capacete com o número 

de competição colado na parte frontal, adesivo de bike colado abaixo do selim. Após o 

procedimento de check-in, atletas e bicicletas deverão se posicionar na área de largada, 

destinada aos atletas do Biathlon. 

22. O chip deverá ser entregue à organização após cruzar a linha de chegada. A não devolução 

do chip implicará na cobrança do valor de R$ 100,00 (cem reais) como ressarcimento à 

Organização pelo equipamento extraviado. 

23. O bike check-out será feito exclusivamente no dia 22/10, mediante entrega do número de 

prova. Se, por algum motivo, o próprio atleta estiver impossibilitado de fazê-lo, este nomeará 

outrem, por meio de documento próprio constante do kit-atleta, que de posse deste, de 

documento de identidade próprio poderá fazer a retirada das sacolas e bicicleta. A organização 

não se responsabilizará por bicicletas não retiradas no período de check-out. 

24. A Organização não se responsabilizará por pertences de atletas, extraviados dentro ou fora 

da Área destinada aos atletas da COPA de BIATHLON, fora da especificação deste regulamento. 

25. O atleta que não cumprir fielmente o percurso de cada modalidade será desqualificado a 

qualquer tempo se houver comprovação dos controles documentais oficiais da prova. 

26. Qualquer agressão física ou moral, por parte do competidor, a algum membro da 

Organização, e/ou utilização de meios ilícitos para obter vantagem perante outros 

competidores ou que comprometam a organização da prova, bem como infração em ações que 

integram regras específicas das modalidades, será punida com a desqualificação da prova. 

27. É obrigatório o uso, durante toda a prova, do “chip” fornecido pela Organização. 

 

28. O atendimento médico poderá retirar da prova o atleta que, a critério do médico, não 

apresentar condições de continuar. 

29. Todos os competidores que completarem o percurso total da prova receberão medalha. As 

equipes de revezamento receberão suas medalhas após o último atleta da equipe cruzar a 

linha de chegada.  

30. Serão oferecidos troféus para: 

 I. os 05 (cinco) primeiros atletas que concluírem a prova (Geral) – masculino; 



 

 

 

 

II. as 05 (cinco) primeiras atletas que concluírem a prova (Geral) – feminino; 

III. às 03 (três) primeiras equipes de revezamento com formação em dupla classificadas 

independentemente do gênero da sua formação; 

31. 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 de 30 dias após a 

premiação. 

III. REGRAS TÉCNICAS ESPECIFICAS 

CICLISMO 

32. O percurso da etapa do Ciclismo é de 80km.  

33. O atleta deverá obedecer às seguintes regras:  

I. Será obrigatório o uso de capacete duro e afivelado, sempre que o atleta esteja em contato 

com a bicicleta. A não utilização provocará desclassificação; 

II. O atleta não poderá pedalar com o torso nu. Essa situação acarretará na aplicação, pela 

arbitragem, de cartão vermelho (desclassificação); 

III. O número de competição deverá estar visível na bicicleta e no capacete do atleta, e não 

poderá ser alterado de sua forma original. A não observância deste item implica em 

penalização com cartão amarelo; 

IV. O atleta deverá empurrar a bicicleta até ultrapassar a faixa de monte e descer (um pé 

inteiro) antes da faixa de desmonte. Caso não o faça, será penalizado;  

V. Será expressamente proibido o uso de “vácuo”; 

V.I Os atletas deverão manter uma distância igual ou superior a 12 metros do competidor à 

sua frente, contados a partir da roda dianteira de suas bicicletas, e 3 metros ou mais de 

distância lateral entre eles (“zona de vácuo”). Uma vez que tenha adentrado a “zona de vácuo” 

de um competidor, o atleta terá 20 segundos para ultrapassá-lo. O atleta que descumprir esta 

regra será punido com cartão azul. A distância mínima estabelecida para moto é de 12 metros 

e de 35 metros para veículos; 

 



 

 

 

 

VII. A ultrapassagem define-se quando o atleta que está ultrapassando coloca o eixo da roda 

dianteira paralela com o eixo da roda dianteira do atleta que estiver sendo ultrapassado. O 

ultrapassado não pode reagir para impedir a ultrapassagem, devendo recuar até sair 

completamente da zona de vácuo do atleta que o ultrapassou – só então, pode tentar retomar 

a posição. Caso o ultrapassado não cumpra esta regra, receberá cartão azul;  

VIII. Quando o atleta for penalizado com cartão azul terá seu número citado pelo árbitro. O 

atleta penalizado deve cumprir, obrigatoriamente, por iniciativa própria, uma parada na Tenda 

de Penalização (PENALTY BOX), que estará localizada no percurso da etapa de ciclismo. 

IX. É de responsabilidade do atleta parar na tenda de penalização, caso não o faça será 

desclassificado.  

X. O atleta deverá manter-se sempre à direita no percurso e realizar as ultrapassagens 

obrigatoriamente pela esquerda dos demais competidores.  

XI. O atleta que receber três cartões azuis e/ou amarelos será desclassificado, não podendo 

continuar no percurso.  

XII. O cartão azul será aplicado nos casos de infração à proibição do uso de vácuo, e para as 

demais infrações serão aplicados cartão amarelo para penalização e vermelho para 

desclassificação.  

XIII. Os cartões azuis e amarelos são cumulativos na etapa de ciclismo.  

XIV. A organização disponibilizará auxílio mecânico ao longo do percurso para conserto de 

câmaras, pneus ou pequenos reparos que não exijam troca de peças.  

CORRIDA 

34. O percurso da etapa da Corrida é de 20 km.  

35.  Deverão ser obedecidas as seguintes regras:  

I. O número de competição será de uso obrigatório e deverá estar posicionado na frente do 

corpo do competidor de forma visível e sem adulteração. A não utilização do número acarretará 

em desclassificação;  

 



 

 

 

 

II. Será proibido ao atleta ser acompanhado por alguém que não seja da Organização da prova. 

Caso o Árbitro identifique que essa situação esteja ocorrendo, o atleta receberá cartão 

amarelo;  

Parágrafo único: é proibida “ajuda externa” ao atleta. Todo e qualquer produto entregue ou 

descartado pelo atleta deve ocorrer com o pessoal da organização. Qualquer produto recebido 

de terceiros ou descartado no percurso gera desclassificação. 

 III. O atleta não poderá correr com o torso nu. Essa situação acarretará em punição com 

cartão vermelho (desclassificação);  

IV. Ao ser penalizado, o atleta deverá parar para que o Árbitro marque um traço diagonal em 

seu número de competição (um traço para cartão amarelo, dois traços para cartão vermelho);  

V. O atleta que receber um cartão amarelo durante a corrida terá que parar no penalty Box do 

percurso da corrida por 30 segundos;  

VI. O atleta que receber dois cartões amarelos ou um cartão vermelho na modalidade estará 

desclassificado, não podendo continuar no percurso.  

VII. Será proibido utilizar equipamento de som, caso utilize será penalizado com cartão 

amarelo.  

REGRAS REVEZAMENTO 

36. As equipes de revezamento são formadas por 2(dois) membros. 

37. Não existirão categorias para as equipes de revezamento. A premiação será para as TOP 

3 equipes, independentemente do gênero.  

38. O atleta da equipe só poderá iniciar a modalidade quando receber o CHIP, caso não cumpra 

será desclassificado. Será obrigatório o uso do número de peito pelo corredor.  

39. O atleta da equipe deverá aguardar na área determinada pela organização para realizar a 

troca, se receber o CHIP fora deste local será penalizado.  

39.1. O atleta que participará do revezamento, exclusivamente na modalidade corrida, deverá 

adentrar à área de transição (T2) (Vitória da Conquista) até às 9h00h, onde aguardará o 

integrante da equipe que fará a etapa do ciclismo para transferência do chip. 

40. A equipe penalizada terá um acréscimo de 10 minutos (dez) no tempo final de prova.  

41. Para retirar o material da Área de Transição, será obrigatório entregar o CHIP. 



 

 

 

 

42. Será proibido a qualquer atleta da equipe fazer o percurso em outra etapa antes ou após 

a realização da sua modalidade. A equipe que descumprir este item será desclassificada.  

43. A equipe inscrita na categoria Dupla de Revezamento, no que tange ao cancelamento da 

inscrição, seguirá as mesmas regras do item 9, no entanto, se um dos atletas da equipe 

cancelar a inscrição na prova, deverá informar o nome de outro atleta para substitui-lo, bem 

como preencher todos os formulários disponibilizados no ato da inscrição. Todavia, se não 

houver a substituição do atleta, a inscrição da dupla será cancelada com possível reembolso 

nos termos do artigo anterior.  

44. Para o cancelamento da equipe os atletas deverão enviar um e-mail para 

caatingatri@gmail.com formalizando o cancelamento e informado a substituição ou a alteração 

para Dupla de Revezamento.  

45. Cada membro da equipe receberá uma camiseta e uma medalha.  

46. A competição no formato Revezamento tem algumas diferenças em relação à competição 

individual. Participe do Congresso Técnico para mais informações sobre o revezamento. 

Paragrafo único: Os atletas do revezamento não poderão dar pace (correr ao lado) de 

competidores da modalidade individual. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

47. Para os atletas que desejarem será disponibilizado pela Organização do evento 

ônibus coletivo para transporte dos mesmos com suas respectivas bicicletas, de 

Vitória da Conquista para Anagé, com horário de saída a ser definido e divulgado pela 

organização. O local de saída será divulgado no Congresso Técnico. 

48. Será disponibilizado serviço de ambulância para atendimento emergencial aos atletas e 

para a remoção destes para hospitais da rede pública de saúde.  

49. O (a) atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para 

hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Comissão Organizadora de qualquer 

responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes desse atendimento médico. 

50. A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos 

ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade 

técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.  

51. Os participantes serão responsáveis pela veracidade das informações fornecidas. Caso haja 

fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da prova e responderá por crime de 

falsidade ideológica e/ou documental. 



 

 

 

 

 

52. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas através do email: 

caatingatri@gmail.com ;  

53. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 

alterar ou revogar este regulamento total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site 

oficial www.academiaativafitness.com.br . 

54. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora 

de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

 

mailto:caatingatri@gmail.com
http://www.academiaativafitness.com.br/

