REGULAMENTO GP RAVELLI 2023
PROVA DE XCM - MARATONA

•

A PROVA

Será disputada no sistema maratona ou XCM (mountain bike de longa distância). As categorias
pró/sport/light largarão separadas por bolsões conforme divulgado no Briefing Eletrônico e
conforme programação de cada etapa. Ela possui a chancela da LIVRE BRASIL, que fornece o
alvará desportivo para todas as provas organizadas pela Equipe GP Ravelli.
O alinhamento dentro de cada bateria será aleatório, com exceção dos líderes de cada
categoria que largarão na primeira fila dos seus respectivos bolsões. Os atletas deverão alinhar
e largar nos seus respectivos bolsões. Cada categoria corresponde a um bolsão específico, a
numeração da placa indica em qual bolsão o atleta deverá alinhar. Atletas que largarem antes
ou depois do horário dos seus bolsões serão automaticamente desclassificados pela
cronometragem já na largada.
•

PLACAS NUMERICAS

Todo atleta que se inscrever na prova receberá uma placa com numeral de identificação e cor
diferente entre as categorias SPORT (amarela), PRO (roxa) e LIGHT (azul). O Chip de
Cronometragem é afixado nas placas e protegido por um adesivo de borracha, evitando que os
cabos danifiquem o mesmo.
ATLETAS QUE PERFURAREM, CORTAREM OU CUSTOMIZAREM AS PLACAS SERÃO
AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADOS.
O Atleta que perder a Placa antes da prova poderá conseguir outra pagando uma taxa de
R$50,00.
•

ROTEIRO DA PROVA

O roteiro de prova passará por todo o tipo de via, como estradas de terra, trilhas naturais,
propriedades particulares e estradas pavimentadas, exigindo total atenção dos atletas
prevalecendo as leis de trânsito quando em vias públicas.
A organização da prova poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por questões de
segurança ou de força maior.
Teremos três níveis de percurso: um percurso mais técnico e longo para os atletas inscritos na
Categoria Pró, um percurso sem muita exigência técnica e mais curto, porém com exigência
física para os atletas das Categorias Sport e o percurso Light, quando oferecida, é destinada a
atletas que estão começando no MTB, com um percurso menor e com uma altimetria menos
exigente que as outras categorias.

•

INSCRIÇÕES

Cada inscrição dá direito a um kit com placa com o numeral de identificação, chip, brindes dos
patrocinadores (se houver patrocínio), seguro de vida, frutas, prêmios, hidratação etc. Para
realizar a inscrição o atleta deverá acessar o site da prova. O GP Ravelli não devolve o valor das
inscrições já pagas, a não ser que o atleta solicite a devolução em até 7 dias após o
pagamento conforme Artigo 49 da Lei do Consumidor.
Transferências devem ser feitas ao longo do mesmo ano e sempre para o mesmo atleta,
respeitando os prazos informados pela Organização. Elas devem ser solicitadas até 7 dias antes
da realização da etapa na qual o atleta está inscrito através do e-mail
contato@gpravelli.com.br. Não transferimos inscrições após esse prazo.
Os Valores das Inscrições para provas:
IMPORTANTE:

PRO - Sábado e domingo
1º LOTE ULTRAMARATONA até dia 05/01/2023
•

•

•

Inscrição KIT ECONÔMICO – valor de R$220,00 – que inclui placa de identificação, brinde
Probiotica, brinde Elephant e todos os serviços oferecidos pela prova – hidratação,
resgate, segurança;
Inscrição KIT PADRÃO- valor de R$320,00 – que inclui placa de identificação, camiseta de
Poliamida, brinde Probiotica, brinde Elephant, e todos os serviços oferecidos pela prova –
hidratação, resgate, segurança;
Inscrição KIT GOLD– valor de R$450,00 – que inclui placa de identificação, camisa de
ciclismo ARRIVAL, camisa de poliamida, brinde Probiotica, brinde Elephant e todos os
serviços oferecidos pela prova – hidratação, resgate, segurança;

2º LOTE ULTRAMARATONA até dia 05/02/2023
•

•

•

Inscrição KIT ECONÔMICO – valor de R$230,00 – que inclui placa de identificação, brinde
Probiotica, brinde Elephant e todos os serviços oferecidos pela prova – hidratação,
resgate, segurança;
Inscrição KIT PADRÃO- valor de R$330,00– que inclui placa de identificação, camiseta de
Poliamida, brinde Probiotica, brinde Elephant, e todos os serviços oferecidos pela prova –
hidratação, resgate, segurança;
Inscrição KIT GOLD– valor de R$460,00 – que inclui placa de identificação, camisa de
ciclismo ARRIVAL, camisa de poliamida, brinde Probiotica, brinde Elephant e todos os
serviços oferecidos pela prova – hidratação, resgate, segurança;

3º LOTE ULTRAMARATONA até o dia da prova.
•

Inscrição KIT ECONÔMICO – valor de R$240,00 – que inclui placa de identificação, brinde
Probiotica, brinde Elephant e todos os serviços oferecidos pela prova – hidratação,
resgate, segurança;

•

•

Inscrição KIT PADRÃO- valor de R$340,00 – que inclui placa de identificação, camiseta de
Poliamida, brinde Probiotica, brinde Elephant, e todos os serviços oferecidos pela prova –
hidratação, resgate, segurança;
Inscrição KIT GOLD– valor de R$470,00 – que inclui placa de identificação, camisa de
ciclismo ARRIVAL, camisa de poliamida, brinde Probiotica, brinde Elephant e todos os
serviços oferecidos pela prova – hidratação, resgate, segurança;

SPORT - Domingo
1º LOTE ULTRAMARATONA até dia 05/01/2023
•

•

•

Inscrição KIT ECONÔMICO – valor de R$180,00 – que inclui placa de identificação, brinde
Probiotica, brinde Elephant e todos os serviços oferecidos pela prova – hidratação,
resgate, segurança;
Inscrição KIT PADRÃO- valor de R$280,00 – que inclui placa de identificação, camiseta de
Poliamida, brinde Probiotica, brinde Elephant, e todos os serviços oferecidos pela prova –
hidratação, resgate, segurança;
Inscrição KIT GOLD– valor de R$380,00 – que inclui placa de identificação, camisa de
ciclismo ARRIVAL, camisa de poliamida, brinde Probiotica, brinde Elephant e todos os
serviços oferecidos pela prova – hidratação, resgate, segurança;

2º LOTE ULTRAMARATONA até dia 05/02/2023
•

•

•

Inscrição KIT ECONÔMICO – valor de R$190,00 – que inclui placa de identificação, brinde
Probiotica, brinde Elephant e todos os serviços oferecidos pela prova – hidratação,
resgate, segurança;
Inscrição KIT PADRÃO- valor de R$290,00 – que inclui placa de identificação, camiseta de
Poliamida, brinde Probiotica, brinde Elephant, e todos os serviços oferecidos pela prova –
hidratação, resgate, segurança;
Inscrição KIT GOLD– valor de R$390,00 – que inclui placa de identificação, camisa de
ciclismo ARRIVAL, camisa de poliamida, brinde Probiotica, brinde Elephant e todos os
serviços oferecidos pela prova – hidratação, resgate, segurança;

3º LOTE ULTRAMARATONA até o dia da prova.
•

•

•

Inscrição KIT ECONÔMICO – valor de R$200,00 – que inclui placa de identificação, brinde
Probiotica, brinde Elephant e todos os serviços oferecidos pela prova – hidratação,
resgate, segurança;
Inscrição KIT PADRÃO- valor de R$300,00 – que inclui placa de identificação, camiseta de
Poliamida, brinde Probiotica, brinde Elephant, e todos os serviços oferecidos pela prova –
hidratação, resgate, segurança;
Inscrição KIT GOLD– valor de R$400,00 – que inclui placa de identificação, camisa de
ciclismo ARRIVAL, camisa de poliamida, brinde Probiotica, brinde Elephant e todos os
serviços oferecidos pela prova – hidratação, resgate, segurança;

Política de Reembolso (NOVO):
O GP Ravelli fará reembolso de atletas que desistirem da competição e já tiverem efetuado o
pagamento da seguinte forma:
Tipo de Reembolso
Lesão Comprovada

Lesão Comprovada

Desistência por
outros motivos

Documento
Solicitado
Laudo médico
comprovando a
lesão
Laudo médico
comprovando a
lesão
Nenhum documento

% de Reembolso

Prazo para solicitação

90% da inscrição

Até 10 dias antes do
evento

50% da inscrição

Até 5 dias antes do
evento

50% da inscrição

Até 15 dias antes do
evento

*Número máximo de 800 atletas por etapa.
•

PERCURSO E CATEGORIA

O Atleta deverá se inscrever na faixa etária correspondente à idade que ele terá no ano
vigente do Campeonato. Ou seja, se o competidor faz 40 anos ao longo do ano atual, ele já
deverá fazer a sua inscrição desde o início na Categoria Senior (40-44 anos). O sistema de
inscrição faz essa escolha automaticamente a partir da data de nascimento informada.
A prova está dividida em três percursos Oficiais:

PRÓ: percurso com médio/alto nível de dificuldade técnica e alto nível de exigência física. O
percurso com cerca de 80Km no sábado e 50km e no domingo, com altimetria desafiadora,
ideal para bikers que gostam de trilhas técnicas (singles) e fortes desafios. O GP Ravelli
disponibiliza as seguintes categorias:

CATEGORIAS PRÓ
01-Elite Masculina: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO
02-Elite Feminina: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO
03- JUNIOR: 17 A 18 ANOS
04-SUB 23: 19 A 22 ANOS
05-SUB-30: 23 A 29 ANOS
06-MASTER A1 : 30 A 34 ANOS
07-MASTER A2 : 35 A 39 ANOS
08-MASTER B1 : 40 A 44 ANOS
09-DUPLA MASCULINA
10-MASTER B2 : 45 A 49 ANOS
11-MASTER C1: 50 A 54 ANOS
12-MASTER C2 : 55 ACIMA

13-DUPLA MISTA OU FEMININA PRÓ: ACIMA DE 17 ANOS (homem/mulher ou mulher/mulher)
14-FEMININO EXPERT : ACIMA DE 17 ANOS
15 – PRÓ HEAVY BIKERS (PESO ACIMA DE 90KG): ACIMA DE 17 ANOS
16 – E-Bike PRÓ (CATEGORIA BIKE EKÉTRICA PRÓ)
17- VETERANO +65
18- DUPLA FEMININA

SPORT: Com cerca de 50km no domingo percurso com nível de dificuldade ideal para atletas
que já estão acostumados a fazer provas de MTB em estradões, e que desejam alcançar níveis
mais elevados de desafios. Procuramos definir circuitos caracterizados por estradões e trilhas
com dificuldade mais física do que técnica. Como nossas provas são feitas em cidades que
possuem uma geografia mais desafiadora, o circuito Sport eleva o nível dos competidores.
Dentro deste percurso, o GP Ravelli disponibiliza as seguintes Categorias.

CATEGORIAS SPORT
19 – GRAVEL (NOVO) : (14 ANOS ACIMA ) (*)
20- SUB 23: 17 A 22 ANOS
21-SUB-30: 23 A 29 ANOS
22-MASTER A1 :30 A 34 ANOS
23-MASTER A2: 35 A 39 ANOS)
24-MASTER B1 (40 A 44 ANOS)
25-MASTER B2 (45 A 49 ANOS)
26-MASTER C1 (50 A 54 ANOS)
27-MASTER C2 (55 A 59 ANOS)
28-MASTER D (60 ANOS ACIMA)
29- PÁRA DESPORTISTA (PNE)
30- DUPLA MISTA OU FEMININA (homem/mulher ou mulher/mulher)
31- MIRIM (13 A 16 ANOS)
32-HEAVY BIKERS (PESO ACIMA DE 95 KG) – ACIMA DE 16 ANOS
33-FEMININA SUB 30 (14 A 29 ANOS)**
34-FEMININA SUB 40 (30 A 39 ANOS) **
35 -FEMININA SUB 50 (40 A 49 ANOS) **
36-FEMININA OVER 50 **

LIGHT: Com cerca de 30km no domingo, o percurso Light é destinado a atletas que estão
começando no MTB, com um percurso menor e com uma altimetria menos exigente que as
outras categorias.

CATEGORIAS LIGHT
37-Light Feminino
37-Light Masculino

CATEGORIA GRAVEL- Para essa categoria, a bike deverá ser: veículo consistido de um quadro
montado em duas rodas, uma atrás da outra, e ter um selim, guidão DROP (tipo road) com
manetes nas curvas e superfícies recoberta com fita específica para direção, dois freios
manuais propulsionado pelo ciclista por dois pedais ligados à roda traseira por uma corrente
ou cinta. E-bikes não será permitido.

CATEGORIA EBIKE – Categoria exclusiva para bikes elétricas, sem faixa etária. Poderão
competir atletas acima de 17 anos na Pró. Atletas da Ebike que forem flagrados dando vácuo
para atletas de outras categorias serão automaticamente desclassificados, bem como os
atletas que estiverem seguindo este competidor.
CATEGORIA PRÓ HEAVY BIKERS– Nesta Categoria poderão se inscrever somente atletas que
tenham o peso corporal acima de 90Kg. O peso será conferido pela Organização no momento
da retirada do KIT. Atletas que estiverem abaixo de 90kg serão automaticamente
desclassificados.
CATEGORIA HEAVY BIKERS SPORT (novo peso limite) – Nesta Categoria poderão se inscrever
somente atletas que tenham o peso corporal acima de 95Kg. O peso será conferido pela
Organização no momento da retirada do KIT. Atletas que estiverem abaixo de 95kg serão
automaticamente desclassificados.
CATEGORIAS DUPLAS – Não existe mais a obrigatoriedade de utilizar o mesmo uniforme nessa
categoria, e os atletas podem dar apoio uns aos outros sendo até mesmo empurrando.
(SOMENTE NAS CATEGORIAS DE DUPLA)
CATEGORIA PÁRA DESPORTISTA- Somente aceitará atletas com necessidades especiais
visíveis, ou seja, atrofia ou falta de partes da estrutura corporal, para que se possa buscar
níveis igualitários de competitividade entre os participantes. Caso contrário o atleta deverá se
inscrever nas demais categorias do campeonato. A Organização está autorizada a retirar do
podium qualquer atleta que não apresente as tais características, perdendo o direito a receber
qualquer tipo de premiação.

•

PREMIAÇÃO

Troféu exclusivo do GP Ravelli para os 5 primeiros colocados de todas as Categorias que
possuam mais de 10 atletas inscritos
Se houver patrocínio, serão doados brindes para as categorias e colocações escolhidas por ele.
IMPORTANTE: Somente o Atleta vencedor poderá subir ao pódio para receber seu troféu e
premiações. Caso ele não esteja presente e não tenha deixado avisado para o responsável do
evento, perde automaticamente o direito às mesmas e será desclassificado, perdendo a
pontuação da Etapa. A Organização não entregará nenhum prêmio a terceiros.

A divulgação dos resultados de cada etapa será anunciada após o término dela no site oficial
do evento www.gpravelli.com
Troféu TOP TEAM Ravelli: atletas participantes do GP Ravelli poderão se organizar em uma
equipe de até 5 atletas para concorrer a este prêmio, que irá dar um Troféu Exclusivo para a
equipe que mais pontuar na Prova. Os pontos da equipe corresponderão à soma da pontuação
de cada Atleta na prova. Essas equipes deverão ser formadas previamente, e a Equipe deverá
informar a Organização do GP Ravelli os nomes completos e CPFs dos seus membros. O prazo
final para informar integrantes, fazer alterações nas equipes é na segunda feira que antecede
o evento. Após esse prazo a Organização não fará mais alterações.
PONTUAÇÕES
1º Colocado
2º Colocado
3º Colocado
4º Colocado
5º Colocado
6º Colocado
7º Colocado
8º Colocado
9º Colocado
10º Colocado
11º Colocado
12º Colocado
13º Colocado
14º Colocado
15º Colocado

•

PRO- SPORTLIGHT
20
17
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

MUDANÇA DE CATEGORIA

Categorias de Duplas e chegada no Pórtico:
Chegada no pórtico: a categoria Dupla deverá chegar junta ao pórtico. Aqueles que passarem
pela cronometragem separados por mais de 10 segundos, serão automaticamente
desclassificados.

•

VISTORIAS

Na entrada do funil para o alinhamento das categorias, será realizada a vistoria dos atletas
para confirmação das placas com o numeral do atleta, chip, pulseiras, lacres ou qualquer outro
acessório de identificação exigido pela organização. O atleta que não estiver com a placa de
numeral devidamente instalada ou portando o acessório exigido pela organização será
impedido de alinhar para a largada até sua devida regularização com a organização da prova.

IMPORTANTE: Com o novo sistema de cronometragem, cada categoria terá um horário e um
bolsão específico de largada. Atletas que largarem antes ou depois do seu horário correto
serão automaticamente desclassificados, sem direito a recurso.

•

ALIMENTAÇÃO E APOIO

Os apoios das equipes aos seus atletas poderão ser realizados apenas nas áreas indicadas pela
Organização do GP Ravelli em cada etapa. Essa informação será dada nos respectivos briefings
eletrônicos de cada prova.

•

SEGURANÇA

Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate. O atleta terá acesso
aos números de emergência da Organização do Evento no verso da sua placa de identificação.
Lembramos que devido ao difícil acesso de alguns trechos do circuito, a equipe de resgate do
Evento utilizará dos meios de transporte disponíveis, os quais possuem limitações quanto à
velocidade e progressão.
Nos trechos mais perigosos dos percursos a Organização deixará placas de sinalização e Staff
indicando para a diminuição da velocidade e cuidado com o terreno. O atleta deverá atender
às sinalizações durante toda a prova e respeitar os avisos do Staff.
Em caso de o Atleta desrespeitar as orientações, colocando em risco sua integridade física e de
outros competidores, a Organização poderá penalizá-lo com a desclassificação ou outras
medidas cabíveis.
Atletas que perderem suas placas durante a competição serão automaticamente
desclassificados da Etapa.
Atletas que não estiverem oficialmente inscritos no evento não terão direito a nenhuma
estrutura oferecida pelo GP Ravelli (hidratação, socorro médico e outros serviços). Caso esses
atletas causem qualquer transtorno durante a prova, ou coloquem em risco a vida dos
competidores, a Organização tomará as medidas jurídicas cabíveis.

•

CORTES

Por motivos de segurança, e para que o GP Ravelli possa dar auxílio e atendimento de
qualidade a todos os competidores, a organização estabelecerá horários de corte quando
necessário, encerrando os trabalhos dos fiscais de acordo com a programação de cada etapa.
Os bikers que ainda estiverem no percurso deverão obrigatoriamente seguir as instruções dos
fiscais e/ ou serem conduzidos até a chegada pelos veículos da organização.
Os atletas que se recusarem a seguir as instruções dos Staffs e horários de corte estarão
automaticamente desobrigando o GP Ravelli a prestar qualquer tipo de assistência.

•

EQUIPAMENTOS

É obrigatório o uso de bicicletas aro 26, 27,5 e 29 tipo MTB, capacete e luvas. Atletas que
desobedecerem a essa recomendação serão desclassificados e perderão a pontuação do
campeonato.
Não será permitida a troca de bicicleta durante a prova, os atletas somente poderão receber
apoio nas áreas demarcadas pela Organização.

•

CANCELAMENTO DE PROVA

Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, condições
meteorológicas etc.), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização que
não seja a devolução da taxa de inscrição.

•

RESPONSABILIDADES

O competidor inscrito assinará eletronicamente um termo de responsabilidade por livre e
espontânea vontade e que leu e está de acordo com o seu regulamento. Está ciente de que
esta competição é um esporte de risco. Atesta que está clinicamente em condições e
devidamente treinado. Concorda em observar qualquer decisão oficial da corrida relativa à
possibilidade de terminá-la seguramente. Assume todos os riscos em correr a Copa, 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 lista está renúncia de
direitos e conhecendo todos estes fatos já citados, aceita a inscrição e isenta 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 GP
RAVELLI. Concede permissão à organização, para que utilize sua imagem em fotos, filmes,
gravações etc. para divulgação que mostre a sua participação.

•

REGRAS REGAIS E PUNIÇÕES

O Atleta poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela Organização caso:
•
Largue no horário e bolsão errados, ou seja, flagrado pulando os gradis após o
fechamento dos bolsões;
•
Seja flagrado jogando lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas.
•
Saia com a bike da área de largada após a vistoria;
•
Receba qualquer ajuda fora da área de apoio delimitada pela Organização;
•
Seja resgatado durante a prova;
•
Nas categorias duplas não será permitido o uso de reboques entre os competidores
(cordas, correntes etc.). As duplas que burlarem esta regra serão automaticamente
desclassificadas.
•
Passe informações incorretas / falsas no preenchimento da inscrição.
•
Complete a prova sem o número de identificação.
•
Realize manobras ou atitudes desleais contra outros ciclistas.
•
Troque de bicicleta ou ciclista.
•
Corte caminho ou não passe por caminho demarcado pela Organização.

•
Pegue carona durante a prova.
•
Tumultue o trabalho da organização antes, durante ou após a prova e na apuração dos
resultados.
•
Desrespeite qualquer membro da organização.
Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da prova.
Recursos: Só serão aceitos recursos escritos, entregues na Secretaria Oficial, durante o
transcorrer da prova ou até 30 minutos após a chegada do interessado. Recursos contra o
resultado, até 15 minutos após sua divulgação. Só serão julgados os recursos por escrito e
acompanhados de um depósito no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Se julgado
procedente, o depósito será devolvido, caso contrário, será doado a uma instituição de
caridade.
Caso a Equipe Médica e Staff do GP Ravelli constate que um competidor utilizou
medicamentos classificados pelas Entidades Nacionais de Desporto como dopping, ou
qualquer droga/medicamento que coloque em risco a sua saúde, ele automaticamente será
banido de qualquer competição organizada pelo GP Ravelli
ATENÇÃO: Atletas não inscritos que utilizarem a inscrição de terceiros serão penalizados pela
Organização através do bloqueio deles para outras inscrições e inserção do nome dos dois
atletas envolvidos no caso na Black List compartilhada entre os organizadores de provas de
MTB, impedindo que os dois possam se inscrever em outras provas do Calendário. A
regularização poderá ser feita somente através do pagamento de uma taxa de R$ 500,00
(quinhentos reais) para a Organização.
Caso o Atleta tenha também prejudicado o resultado de alguma categoria, ele será
responsável também por arcar com os custos da confecção, troca e envio dos troféus e
prêmios aos Atletas corretos.

•

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados sob a
responsabilidade dos fiscais ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento.
Não será devolvido em hipótese alguma o valor pago pela inscrição, a não ser que o atleta
desista do evento e comunique a organização em até 7 dias após o pagamento do boleto (ele
será ressarcido pelo valor pago menos os custos financeiros transacionais). Somente serão
transferidas inscrições para a etapa seguinte dentro da mesma temporada nos casos em que o
interessado tenha comunicado a organização 7 dias antes da etapa corrente.
O atleta deverá doar 1 Kg de alimento não perecível por Etapa, que deverá ser entregue na
retirada do Kit da Etapa corrente.
A Organização do GP Ravelli se dá ao direito de rejeitar e cancelar inscrições de Atletas que
tenham demonstrado falta de ética, decoro e respeito ao próximo dentro ou fora da prova.
ATENÇÃO - Atletas que não se inscreveram nas etapas e insistirem em pedalar junto com
atletas inscritos em propriedades privadas: a partir do registro fotográfico e identificação

visual deles, serão inseridos em uma Black List, que será compartilhada entre Organizadores
de provas de MTB e impedidos de se inscrever nos principais campeonatos da modalidade no
País.

•

QUESTÕES MÉDICAS E DE ATENDIMENTO

É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e cobertura
financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização que trabalham no evento
prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital
mais próximo. A partir daí a organização não se responsabilizará mais por ele. Todas as
despesas médico-hospitalares correrão por conta do biker acidentado.
Caso a Equipe Médica e Staff do GP Ravelli constatem que um competidor utilizou
medicamentos classificados pela Entidades Nacionais do Desporto como dopping, ou qualquer
droga/medicamento que coloque em risco a sua saúde, ele automaticamente será banido de
qualquer competição organizada pelo GP Ravelli.
Desde a 4ª Etapa de 2013, o GP Ravelli faz uma triagem dos atletas inscritos e que apresentam
quadros clínicos considerados de risco pela equipe médica da organização. Eles são contatados
por email e devem trazer um atestado médico que o libere para fazer as provas organizadas
pelo GP. Sem essa autorização, esses atletas não poderão largar.
ATENÇÃO: A partir da 2ª Etapa de 2014, o resgate de atletas não identificados (que não
tenham pagado a inscrição para a etapa corrente) terá um custo de R$ 1,5 mil, que será
cobrado mediante a liberação do equipamento do atleta resgatado pela nossa Equipe
Contratada (ambulância, bombeiros e socorristas). O não pagamento desta taxa implicará
automaticamente na inserção do atleta resgatado na Black List compartilhada entre
Organizadores de provas de MTB.

•

CHEGADA

A chegada oficial será na entrada no pórtico divulgado pela organização horas antes da
largada.

•

FOTOS

As fotos do evento são tiradas e vendidas no site oficial da FOTOP.COM.BR
É necessário a autorização do organizar para fotógrafos particulares que façam a
venda do produto.
•

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Todos os participantes ao se inscreverem pelo sistema online do GP Ravelli estarão
automaticamente concordando com todas as regras acima.

•

SEGURO

Todos os participantes estarão cobertos pelo seguro durante a competição, desde que
informem corretamente o número do RG na ficha de inscrição online. O GP Ravelli não se
responsabiliza por informações incorretas preenchidas pelo participante no ato da inscrição.
Para acionar e receber o seguro o atleta deve seguir os passos exigidos pela seguradora caso
contrário não receberá o valor previsto da cobertura.

EQUIPE GP RAVELLI

