
REGULAMENTO 2019 | 6 HORAS MTB VINAC CONSÓRCIOS & GAMAIA ESPORTES  
 
1 - INSCRIÇÃO  
- As inscrições são abertas à atletas federados ou não, com idade igual ou superior a 14 
anos, ou seja, nascidos até o ano de 2005, com idade completa até o dia 23/11/2019. Para 
as categorias solos, duplas ou quartetos. Sendo quartetos equipes com 4 (quatro) ciclistas, 
duplas 2 (dois) ciclistas, solo (individual), divididos nas seguintes categorias:  
SOLO MASCULINO OPEN: Única, onde um percentual arrecadado com a inscrição desta, 
será́ revertido como premiação, a categoria será́ limitada a apenas 15 ciclistas (CAT 1) 
SOLO FEMININO: Categoria (CAT 2)  
SOLO MASCULINO: Categoria individual subdividida por idade (CAT 3, CAT 4, CAT 5 e 
CAT 6)  
DUPLA MASCULINA: Categoria única com dois participantes (CAT 7)  
DUPLA MISTA: Categoria única, dois participantes, sendo obrigatório um homem e uma 
mulher (CAT 8)  
SOLO PNE - PARACICLISMO: Categoria única, destinadas a ciclistas portadores de 
alguma deficiência (CAT 9)  
QUARTETO MASCULINO: Categoria subdividida por soma de idades como Tabela 1 (CAT 
10, CAT 11, CAT 12 e CAT 13)  
QUARTETO MISTO: Categoria única formada obrigatoriamente por 2 homens e 2 mulheres 
(CAT 15)  
QUARTETO FEMININO: Categoria única formada por 4 mulheres (CAT 16)  
QUARTETO MASCULINO 60+: O quarteto deve ser formado apenas integrantes com idade 
superior a 60 anos. (CAT 14)  
 
 

CAT 1  SOLO OPEN Idade mínima de 14 anos – Nascidos até o ano de 2005 

CAT 2 SOLO FEM. Idade mínima de 14 anos – Nascidas até o ano de 2005 
completados até 24/11/2019  

CAT 3 SOLO 
MASC. 14/29 

Idade entre 14 a 29 anos – Nascidos no ano de 1990 a 2005 

CAT 4 SOLO 
MASC. 30/39 

Idade entre 30 a 39 anos – Nascidos no ano de 1980 a 1989  

CAT 5 SOLO 
MASC. 40/49  

Idade entre 40 a 49 anos – Nascidos no ano de 1970 a 1979 

CAT 6 SOLO 
MASC. 50+ 

Idade acima de 50 anos – Nascidos até o ano de 1969  

CAT 7  DUPLA 
MASC  

Idade mínima 14 anos – Nascidos até o ano de 2005  



CAT 8 DUPLA 
MISTA  

 Idade mínima 14 anos – Nascidos até o ano de 2005 

CAT 9 SOLO PNE – 
PARACICLIS
MO 

Idade mínima 14 anos – Nascidos até o ano de 2005 
completados até 23/11/2019  

CAT 
10 

QUARTETO 
1 MASC. 
ATÉ 125 
ANOS  

Idade mínima de 14 anos – A soma máxima das idades deve ser 
125 anos e menos  

CAT 
11 

QUARTETO 
2 MASC. 126 
ANOS  

Idade mínima 14 anos – A soma das idades deve ser de 126 
anos a 150 anos 

CAT 
12 

QUARTETO 
3 MASC. 151 
ANOS 

 Idade mínima de 14 anos – A soma das idades deve ser de 151 
anos a 180 anos 

CAT 
13 

QUARTETO 
4 MASC. 181 
ANOS  

Idade mínima de 14 anos – A soma das idades deve ser de 181 
anos e mais 

CAT 
14 

QUARTETO 
5 MASC 60+ 

Idade mínima de 60 anos - A soma das idades deve ser de 240 
anos ou mais 

CAT 
15 

QUARTETO 
6 MISTO 

Idade mínima 14 anos – Nascidos até o ano de 2005 
completados até 23/11/2019 

CAT 
16  

QUARTETO 
7 FEMININO 

Idade mínima 14 anos – Nascidos até o ano de 2005 
completados até 23/11/2019 

 
- Não serão aceitas inscrições de atletas menores de 14 anos, ou seja, que tenham nascido 
após o ano de 2005, todos os menores de idade que se inscreverem, devem ter CPF e 
indicar um responsável legal e apresentar na retirada do kit. (disponível para ser baixado no 
site oficial)  
- Cada categoria tem um número código , por exemplo, CAT 1 – SOLO FEMININO, todos 
descritos na TABELA 1.  
- É terminantemente proibida à participação do atleta em mais de uma categoria, Ex.: 
competir na categoria Quarteto e também na categoria Solo.  
- A inscrição deverá ser realizada somente mediante ao pagamento integral de todos os 
participantes, com o nome da equipe.  
- Serão realizadas somente as provas das categorias com mais de 5 (cinco) inscrições, para 
as categorias Solo e Duplas , 3 (três) inscrições no caso das categorias Quartetos. Caso 
alguma categoria não atinja o número mínimo de inscritos, esta poderá ser remanejada com 
aviso prévio de 5 dias da retirada do kit.  



- Não será permitida em nenhuma categoria ciclistas com bicicletas modelo “Tandem”, 
e-bike(Bicicleta Elétrica), “Cyclocross” ou qualquer outra que não seja modelo Mountain 
Bike.  
- O valor da inscrição não será devolvido em caso de desistência, antes ou durante a prova. 
Também não será transferido para qualquer outro evento. Podendo apenas ser transferido 
para outro atleta com até 3 dias de antecedência do evento.  
- A prova será realizada mesmo com chuva e poderá ser cancelada em caso de catástrofe 
natural , ou após decisão unânime dos Diretores de Prova, por isso esteja preparado e 
prevenido. Poderá o organizador suspender o evento por questões de segurança pública, 
atos públicos, vandalismo, ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes, 
sem ter que devolver qualquer quantia paga aos atletas.  
- Não serão aceitos nomes de equipes com palavras de baixo calão, palavras que gerem 
qualquer tipo de protesto, que denegrir a imagem do evento ou da cidade sede, neste caso 
a equipe será notificada, caso não o altere o nome, equipe será desclassificada.  
- Após o registro final de inscrição, NÃO serão permitidas trocas de categorias, a alteração 
de participantes, só poderá ocorrer mediante autorização da direção da prova.  
 
2. PREMIAÇÃO  
2.1- Haverá premiação com troféu de 1° ao 5° lugar para todas as categorias solo, dupla e 
quarteto.  
2.2- Todos os corredores que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que tiverem 
devidamente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão (01) medalha 
de participação.  
2.3- Poderá haver sorteio de brindes dos apoiadores e patrocinadores entre todos os atletas 
participantes quando cedidos pelos mesmos.  
 
3 - A PROVA  
- A Prova terá seu início às 15h do dia 23/11/2019 a partir das 10h. O início da triagem e 
check-in conferência de dados obrigatórios a todos, conferência de documentação e 
colocação da pulseira lacre, pessoal e intransferível, que deverá ficar o tempo todo visível, 
até o final da entrega dos troféus. A retirada ou rompimento da pulseira são passíveis de 
DESCLASSIFICAÇÃO. Às 12 horas será liberado o acesso dos atletas para alinharem suas 
bikes e se posicionarem para a largada oficial.  
- O objetivo da prova é completar o maior número de voltas no circuito, no período de 6 
horas. Em caso de empate em números de voltas, o critério de desempate será definido por 
aquele que terminar na frente, isto é, com menor tempo.  
- Durante o período noturno da prova (ver programa), será obrigatório o uso de farol (ligado) 
e pisca-pisca traseiro (modo intermitente), instalado no canote do selim, capacete ou preso 
a roupa de forma que seja visível.  
- Premiação Solo Open Código Descrição 1° 2° 3° 4° 5° CAT 1 SOLO OPEN R$1700,00 
R$900,00 R$650,00 R$400,00 R$350,00. Disponibilizaremos um cheque simbólico, que 
deve ser apresentado no Alpamare Boulevard, a partir do dia 25/11/2019, para retirada do 
valor do prêmio. Alpamare Boulevard: Av. Dep. Benedito Matarazzo , 5101 Na Marginal da 
Dutra , saída 152. Jd. Aquárius - São José dos Campos - São Paulo CEP: 12246-840 Tel 
(12) 3935-3500 Horários: Segunda a sexta: 9h à s 21h. Total de R$4.000,00 em dinheiro.  
- Nova Categoria 60+ Masculino  



- O quarteto deve ser formado apenas integrantes com idade superior a 60 anos.  
- A cronometragem será realizada através de transponder (chips), mas até a data da prova 
poderemos alterar a forma de cronometragem, ficando a critério da organização a forma de 
cronometragem a ser utilizada. Em ambos os casos a organização informará durante a 
prova, parciais da classificação.  
- Não é permitido ao ciclista pedalar no circuito durante a competição com fones de ouvido, 
escutando música, com rádios telecomunicadores ou o uso de alto falante para música, com 
celular ou qualquer outro aparelho eletrônico sem autorização prévia da Direção de Prova, 
caso algum ciclista seja pego usando um destes itens citados, será punido com tempo.  
 
4 - LARGADA E VISTORIA  
- A largada será no estilo “le mans”, com atletas correndo a pé em direção às bicicletas e 
iniciando as voltas no circuito.  
- Todas as categorias largarão juntas e deverão passar pela vistoria, onde placas, chips e 
pulseiras lacre, serão conferidos, estas representadas individualmente por cada atleta da 
equipe. Sujeito a punição em caso de perda.  
- O primeiro atleta a participar da prova, a largar (le mans), nas categorias duplas e 
quartetos, incluindo as mistas, poderá ser realizado por qualquer um dos integrantes da 
equipe, seja um dos homens, ou uma das mulheres, desde que esteja com o bastão de 
troca, entregue na retirada do kit.  
- A corrida a pé faz parte da prova, cortar caminho para chegar à bicicleta , passando por 
baixo de fitas ou pulando grades é passível de punição (5 minutos). 
- Durante a prova será punida a equipe que tiver um atleta circulando no trajeto fora de sua 
volta, com ou sem bicicleta, no horário da largada, durante a prova ou fora do horário 
permitido pela organização para reconhecimento.  
- O circuito será liberado para reconhecimento das 11H às 14h. Será penalizado com 2 
minutos qualquer atleta ou integrante de equipe que estiver pedalando depois do 
fechamento oficial.  
- Caso atleta solo, dupla ou quarteto, perca a largada o(s) mesmo(s) deverá(ão) passar pelo 
check-in para ser liberado e entrar no circuito pela transição iniciando sua competição. O 
mesmo só será liberado a entrar no circuito após 2 minutos como punição, pois, 
subentende-se que o mesmo não correu na largada.  
- Toda e qualquer equipe, seja na categoria Dupla ou Quarteto, que termine a prova com 
um número menor do que o mínimo obrigatório especificado neste regulamento, será 
DESCLASSIFICADA.  
 
5 - TROCAS, REVEZAMENTO & PARADAS  
- Após a primeira volta, serão liberadas as trocas, ou seja, o revezamento entre os atletas 
dos Quartetos e Duplas, caso haja formação de fila no funil de trocas, o atleta deverá 
aguardar sua vez para fazer sua transição.  
- O revezamento entre os atletas das equipes é livre , porém cada atleta deverá completar, 
no mínimo, 2 (duas voltas) ficando a critério dos mesmos definir a quantidade e horários 
para realizar as trocas . Não será permitido, em hipótese alguma, trocas fora do local de 
revezamento determinado pela organização, a equipe que trocar de atleta fora dessa área 
será automaticamente DESCLASSIFICADA, sem direito a recurso.  



- No ato da troca, o ciclista que estiver na pista deve esperar o sinal do fiscal para entrar no 
circuito.  
-Todo competidor deve estar devidamente trajado como ciclista. Não será permitido pedalar 
com sunga, sem camisa e de chinelos.  
-No Check-in, TODOS os participantes deverão apresentar seus documentos com foto para 
a conferência de dados, retirada de chip individual e assinar a súmula. Todo e qualquer 
atleta que não o faça, estará automaticamente desclassificado da prova, não sendo possível 
computar o tempo da equipe.  
- Em caso de perda do chip não haverá reposição, não sendo de responsabilidade da 
organização. O uso do chip é de total responsabilidade do atleta.  
- Em caso de perda do bastão de revezamento, será cobrado uma taxa R$ 100,00 por um 
novo bastão, que deve ser retirado por um dos integrantes da equipe na retirada de 
kit/check-in . CUIDE DO SEU EQUIPAMENTO DURANTE TODA A PROVA.  
 
 
6 - APOIO DAS EQUIPES  
- Qualquer apoio mecânico, alimentar ou de hidratação, será exclusivamente de 
responsabilidade de cada equipe ou atleta solo, no local autorizado e informado pela 
organização , denominada ÁREA de APOIO (ARENA CENTRAL), que faz parte do circuito. 
A organização do evento não fornecerá água e nenhum tipo de alimentação. Não será 
permitido o apoio de qualquer atleta, de qualquer categoria, no restante do CIRCUITO. A 
área de apoio será apenas na área de concentração das equipes, das tendas, sendo 
terminantemente proibido qualquer tipo de apoio nos demais pontos do circuito, este item é 
desclassificatório.  
- Não será permitida a montagem de qualquer estrutura de equipes fora da área 
determinada pela organização, caso isto aconteça, a equipe será notificada a remover tal 
estrutura, caso não siga as orientações, a equipe poderá ser desclassificada.  
- Espaços serão demarcados pela organização. Os Espaços estão previamente divididos 
em solo tenda 3x3, dupla 3x6 (sujeito à análise), quartetos ou equipes conjugadas máximo 
3x9 (sujeito à análise). Não será permitida a montagem de tenda de atletas e equipes que 
não estejam inscritas na prova.  
A organização poderá REMANEJAR, INDICAR ou até DESMONTAR, qualquer tenda que 
julgue estar atrapalhando o andamento da corrida ou o apoio (penalização a ser 
determinada pela organização). O horário liberado para montagem será sexta feira (22/nov) 
das 9H às 18H e sábado (23/nov) a partir das 8H. NÃO serão reservados espaços pelo 
e-mail ou telefone. A equipe terá o seu espaço liberado por ordem de chegada e 
direcionado pela organização.  
- A equipe será responsável por amarrar e estacar sua tenda para evitar possíveis 
transtornos ou acidentes, caso não seja cumprido a equipe pode ser notificada ou 
desclassificada.  
- Haverá um tempo limite de 10 minutos para descarregamento de pertences. (penalização 
com tempo a ser determinado pela organização caso ultrapasse o tempo permitido).  
- Nenhum veículo está autorizado a ficar na área determinada para as equipes (penalização 
com tempo e até desclassificação poderá ser determinado pela organização). Apenas 
veículos da organização e patrocinadores estão liberados.  



- Comidas, hidratação e extensões em boas condições são de responsabilidade das 
equipes.  
- Não será permitido o uso de aparelhos de som para equipes, familiares ou amigos que 
não seja da organização durante o decorrer da prova (item é desclassificatório).  
- Não será permitido o uso de botijões a gás ou churrasqueiras elétricas para equipes, 
familiares ou amigos, por questão de segurança e aprovação do Corpo de Bombeiros (item 
é desclassificatório).  
- Áreas demarcadas, contornadas por fitas são áreas reservadas, favor respeitar as áreas 
demarcadas, tendas que exigem montagem mais complexa, deverão ser previamente 
autorizadas pela organização. A organização se reserva o direito de solicitar ou exigir que 
uma estrutura montada em local errado, ou de forma incorreta, seja desmontada e 
realocada, podendo a equipe ser punida ou até mesmo desclassificada.  
- É de responsabilidade da equipe ou atleta dar destino correto ao lixo reciclável e orgânico, 
que deverá ser destinado aos locais que estarão indicados (o não cumprimento, terá 
penalização a ser determinada pela organização).  
 - A área de apoio o lado das barracas voltado para pista, onde os atletas passam, será 
delimitada por fitas, para que as pessoas não adentrem no circuito. Pedimos muito cuidado 
com as crianças, as pessoas que permanecerem na área de apoio são de responsabilidade 
dos atletas que as convidaram e devem respeitar a pista, assim como os corredores A 
retirada das fitas ou trânsito pela pista é passível de punição de 5 minutos Caso resulte em 
algum acidente pelo não cumprimente dessa regra, a equipe será desclassificada.  
- Áreas demarcadas para a travessia da pista devem ser respeitadas, a prioridade não é do 
pedestre, mas sim dos ciclistas em competição, por isto orientem seus familiares, 
convidados e integrantes das equipes a tomarem total cuidado quando necessitarem cruzar 
o percurso, mesmo nas áreas demarcadas para tais travessias.  
- É muito comum às equipes de apoio realizarem churrasco, favor não desprezar o carvão 
em brasa no chão, providenciaremos um tonel metálico para isto, em áreas demarcadas e 
indicadas.  
 
7 - DISPOSIÇÕES GERAIS, PENALIZAÇÕES E ITENS ELIMINATÓRIOS  
- É obrigatório o uso de capacete, luva, farol e lanternas ao atleta que estiver pedalando no 
circuito. O desrespeito ao regulamento, primeiramente punição verbal, segundo punição 2 
minutos e terceiro desclassificação.  
- Não haverá qualquer tipo de iluminação artificial no circuito na fase noturna da prova . 
Com isso, para garantir a segurança dos participantes, será obrigatório ao atleta que estiver 
pedalando , o uso de pisca-pisca traseiro e farol ligado durante toda a fase noturna, a 
equipe ou atleta solo que desrespeitar este regulamento será penalizada com a perda de 2 
(dois) minutos na volta, que será determinado pela organização no decorrer da competição. 
(Salvo problemas técnicos no decorrer do circuito)  
- Será penalizada a equipe ou atleta solo que estiver pedalando sem o número de 
identificação da bicicleta ou sem o número dorsal, sem a pulseira lacre, mesmo em caso de 
queda ou perda, por isto tenha muito cuidado com sua identificação.  
- Será desclassificada a equipe ou atleta solo que alterar o número de identificação, 
cortando o numeral, escondendo o patrocinador do evento ou acrescentando qualquer outra 
propaganda no mesmo.  



- Será desclassificada a equipe ou atleta solo que realizar qualquer atividade promocional 
(distribuição de brindes, uso de banners, folhetos de propaganda, vendas e etc .) sem 
autorização prévia da comissão organizadora.  
- É terminantemente proibido “cortar caminho”, pedalar fora do circuito, entrar no circuito 
enquanto algum atleta da equipe está completando voltas e competir com bicicleta sem 
numeração. O desrespeito a alguma destas regras acarretará na desclassificação da equipe 
ou do competidor solo.  
- Qualquer atitude antidesportiva, desrespeito aos staffs, organizadores, patrocinadores, 
público, demais competidores ou a este regulamento, bem como sujar o local com lixo e 
depredação, brigas será punida rigorosamente com a desclassificação da equipe ou atleta 
solo, sem direito a recursos ou apelações de qualquer espécie.  
- Nos revezamentos, TODOS os participantes devem realizar no mínimo 2 (duas) voltas no 
circuito.  
- Nos trechos de trilha ou estrada , pedimos que os ciclistas circulem sempre que possível 
pela DIREITA deixando a ESQUERDA LIVRE para facilitar a ultrapassagem, condutas 
antidesportivas serão punidas (perda de tempo ou desclassificação) conforme a gravidade. 
Lembrando que na parte do percurso onde é estrada, há o tráfego de carros, por isso, 
mantenha-se à esquerda.  
- Informe aos seus convidados as regras da prova, você é o responsável por eles e poderá 
ser punido com tempo e desclassificação caso os mesmos comentam alguma infração (ler 
item 6.12).  
 
8 - RECURSOS  
- A organização formará uma comissão para análise de eventuais recursos colocados pelos 
participantes, e no ato da inscrição do atleta e/ou equipe, automaticamente se reconhece a 
autoridade e as decisões desta comissão, como soberana em seus resultados e decisões.  
- Os recursos só serão aceitos 24 horas após o término da prova, por e-mail 
(contato@6horassjc.com.br) ou por escrito de próprio punho, entregue no Alpamare 
Boulevard à Av. Dep. Benedito Matarazzo, 5101 Jd. Aquárius | Na Marginal da Dutra, saída 
152 - São José dos Campos - São Paulo. CEP: 12246-840 Tel (12) 3935-3500 Horários: 
Segunda a sexta: 9h à s 21h.  
- As penalizações serão deliberadas e decididas pela Comissão Diretora da Prova, somente 
entre o término da competição e a premiação, durante a apuração dos resultados da 
cronometragem. *Casos omissos serão julgados pela Comissão Diretora da Prova.  
 
9 - OBRIGAÇÕES & RESPONSABILIDADES  
- O competidor inscrito assinará eletronicamente um termo de responsabilidade que leu e 
está de acordo com este regulamento.A Organização, os promotores e patrocinadores não 
se responsabilizam por roubos e danos a equipamentos ou por qualquer traumatismo ou 
lesões em atletas e assistentes causados. O atleta reconhece que a prática do mountain 
bike em trilhas é um esporte de risco e assume total responsabilidade por sua participação 
na prova. Menores de 18 anos deverão apresentar ficha de inscrição assinada pelo 
responsável.  
- O 6 HORAS MTB VINAC CONSÓRCIOS & GAMAIA ESPORTES 2019, é uma prova de 
resistência e riscos, é obrigação de cada participante, levar consigo toda a comida e bebida 



que for consumir durante a competição, inclusive água. A organização não disponibilizará 
água ou alimento.  
- Só terá acesso ao pódio o ciclista que estiver portando documento com foto . A premiação 
que não for retirada na hora do evento, deverá ser retirada na Loja Gamaia Esportes da 
Dutra até 30 dias apó s o dia da prova. Após essa data não disponibilizaremos mais troféus 
, medalhas, nem o kit!  
- Todo atleta deverá subir ao podium trajando seu uniforme, não podendo estar usando 
chinelos e calça jeans. Só poderá subir com sua bike, o primeiro colocado de cada 
categoria, podendo por apenas uma bike para foto perante o podium ou local de cerimônia 
de premiação.  
- É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico (para assistência e 
cobertura financeira em caso de acidente).As equipes médicas que trabalham no evento 
prestarão somente os primeiros socorros e encaminharão o acidentado para um hospital 
Público.  
- Zelar pela boa imagem do Mountain Bike é zelar pela preservação da natureza. 
Solicitamos aos ciclistas que não deixem sujo o local do evento, a limpeza da área de apoio 
cabe a cada uma das equipes, os mesmos deverão recolher o seu lixo. Jogar lixo no circuito 
é item desclassificatório.  
 - Eventuais penalizações que possam vir a ocorrer ao longo da prova, que não estejam 
mencionadas neste regulamento , serão solucionadas no fim das 6 horas de competição e 
divulgadas até 48 horas após o encerramento da prova.  
- As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora 
ou pelos Organizadores/Realizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas 
decisões.  
- Organização se reserva ao direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um 
atleta solo, e/ou, equipe.  
- Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos 
os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata 
todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou 
Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento. 
- Está vetado empurrar ou rebocar qualquer atleta com dificuldades técnicas ou problemas 
mecânicos, sujeito à desclassificação. (Ambos atletas)  
Atenção: Teremos um número Iimitado de vagas para cada categoria, antecipe sua 
inscrição. As inscrições só poderão ser feitas pelos veículos de comunicação oficiais da 
prova, site e lojas parceiras. Caso esgote o número de inscrições categoria pretendida, 
você pode entrar na lista de inscrição reserva, ou seja, a confirmação da sua participação 
poderá ser oficializada após o encerramento oficial das inscrições, para isto você deverá 
enviar um email para reserva@6horassjc.com.br, solicitando sua reserva. Em caso de 
dúvidas, entre em contato preferencialmente pelo e-mail, contato@6horassjc.com.br, 
facebook/6hs MTB SJC ou pelo telefone (12) 3935-3500, de segunda a sexta-feira, em 
horário comercial, das 8h às 17h. Menores de 18 anos deverão obrigatoriamente apresentar 
autorização com assinatura do responsável, que deverá ser entregue no dia da retirada do 
kit (termo de responsabilidade está disponível no site www.6horassjc.com.br), a não 
apresentação da AUTORIZAÇÃO ASSINADA desclassifica automaticamente o participante, 
ficando impedido de largar e participar da prova. (Autorização 6Horas).  
 



10 - Retirada de kits:  
- Em breve informações do kit.  
- Os kits só serão entregues mediante apresentação de documento original com foto, esse 
item é válido tanto para retirada no Alpamare Boulevard quanto na arena, local da prova.  
- Qualquer integrante pode retirar o kit dos atletas da própria equipe, desde que apresente 
documento original com foto.  
- Na retirada do chip, será conferida a data de nascimento do atleta em seu documento 
original, caso haja divergência com a data descrita na inscrição oficial, pode acarretar sua 
mudança de categoria.  
- Os kits podem ser retirados preferencialmente nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, no 
Alpamare Boulevard e em última opção na Arena, no dia da prova, mediante solicitação 
antecipada de 48h.  
Alpamare Boulevard 
21/11 (Quinta-feira) das 09h às 21h  
22/11 (Sexta-feira) das 09h às 21h 
  
Alpamare Boulevard 
Av. Dep. Benedito Matarazzo, 5101, Jardim Residencial Aquarius CEP:12.246-840  
São José dos Campos-SP contato@6horassjc.com.br  
Valores das Inscrições 
 

Lote Categoria Valor Data 

1° Solo  R$ 175,00 03/09/2019 a 21/09/2019 

2° Solo R$ 220,00 22/09/2019 a 22/10/2019 

3° Solo R$ 260,00 23/10/2019 a 13/11/2019 

1° Dupla R$ 350,00 03/09/2019 a 21/09/2019 

2° Dupla R$ 410,00  22/09/2019 a 22/10/2019 

3° Dupla R$ 490,00 23/10/2019 a 13/11/2019 

1° Quarteto R$ 560,00 03/09/2019 a 21/09/2019 

2° Quarteto R$ 600,00  22/09/2019 a 22/10/2019 

3° Quarteto R$ 640,00 23/10/2019 a 13/11/2019 

 
  
SOLO PNE - PARACICLISMO LOTE ÚNICO : Quarteto PNE R$ 60,00  
 
SOLO MASCULINO OPEN (limitado a 15 atletas)  
 

Lote Categoria Valor Data 



1° OPEN Solo  R$ 330,00 03/09/2019 a 21/09/2019 

2° OPEN Solo R$ 380,00 22/09/2019 a 22/10/2019 

3° OPEN Solo  R$ 420,00  23/09/2019 a 13/11/2019 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
 
Li e estou de acordo com o seu regulamento. Estou ciente de que esta competição é um 
esporte de risco . Atesto que estou clinicamente em condições e devidamente treinado. 
Concordo em observar qualquer decisão oficial da corrida relativa à possibilidade de 
terminá-la seguramente. Assumo todos os riscos em correr a Prova, inclusive os relativos a 
quedas, contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima, incluindo alto calor 
e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego. Tendo em vista esta renúncia de direitos e 
conhecendo todos estes fatos já citados, aceito a inscrição e isento os organizadores, todos 
seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou sucessores de todas as 
reclamações ou responsabilidades por qualquer fato que coloque fora da participação do 6 
Horas MTB Vinac Consórcios & Gamaia Esportes 2019. Concedo permissão à organização, 
para que utilize minha imagem em fotos, filmes, gravações, etc., para divulgação que 
mostre a minha participação.  
COMISSÃO ORGANIZADORA 
Organização: Gamaia Esportes  
Direção de Prova: Luiz Assunção / Anderson Garcia 


