REGULAMENTO DO HAKA MTB4 2018
1. ORGANIZADOR
2. A PROVA
3. PLACAS NUMERICAS
4. PERCURSOS E CATEGORIAS
5. PERCURSO
6. ALTERAÇÕES NO PERCURSO
7. CHEGADA
8. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
9. CIRCUITO
10. CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO
11. PREMIAÇÃO
12. INSCRIÇÕES
13. MUDANÇA DE CATEGORIA
14. MUDANÇA DE ATLETAS NAS CATEGORIAS DUPLAS
15. VISTORIAS
16. ALIMENTAÇÃO, HIDRATAÇÃO, LOGÍSTICA, APOIO PARTICULAR e AJUDA ENTRE ATLETAS.
17. SEGURANÇA
18. SEGURO
19. HORÁRIO DE CORTE
20. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
21. CANCELAMENTO DA PROVA
22. CANCELAMENTO DA ETAPA
23. RESPONSABILIDADES
24. REGRAS GERAIS E PUNIÇÕES
25. DESCLASSIFICAÇÃO
26. POLÍTICA DE DESISTÊNCIA
27. APELAÇÕES
28. QUESTÃO MEDICA
29. TERMO DE RESPONSABILIDADE
30. DIREITO DE USO DE IMAGEM

1. ORGANIZADOR
A responsabilidade legal de cada etapa é da Haka Race, representada por seu organizador.
Todas as decisões do circuito, bem como de cada prova, são de responsabilidade deste
organizador.
2. A PROVA
Haka MTB4 – A tradicional prova de Expedição (XCM) do Haka que acontece uma vez ao ano
em feriados de emendados de quatro dias. Serão disputadas quatro etapas totalizando 280
km de percurso, tornando-se a terceira maior ultramaratona de MTB do país. A Edição 2018
acontecerá entre os dias 28 de abril e 01 de maio de 2018 na cidade de Campos do Jordão –
SP.
Baseada em uma cidade facilitando toda logística e hospedagem dos atletas na chegada,
podendo ter largadas de cidades próximas com logística própria da organização dando um
charme todo especial ao evento.
Categorias Solo e Duplas:.
SOLO – Masculino e Feminino;
DUPLAS – Mistas, Masculinas e Femininas;
DUPLAS MASTER – Masculinas e Mistas;
As largadas não terão diferenciação no alinhamento por categoria em nenhuma das etapas.
Vence a prova as equipes que percorrerem todo o percurso no menor tempo somado das 4
etapas.
*DUPLA MASTER: a soma das idades dos dois integrantes deverá ser igual ou maior de 80
anos.
Participação para etapas individuais.
Teremos abertas inscrições para participantes que desejarem participar apenas da 1º ou 4º
etapas individuais e esses terão seus tempos da etapa divulgada junto ao quadro de
resultados geral.
3. PLACAS NUMERICAS
Todo atleta que se inscrever na prova receberá uma placa com numeral de identificação e
cor diferente entre as categorias.
4. PERCURSOS E CATEGORIAS
O percurso será único para todas as categorias.
O atleta deverá se inscrever na categoria de sua preferência não podendo vir a mudar de
categoria no decorrer da prova.
5. PERCURSO
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.
6. ALTERAÇÕES NO PERCURSO

A organização poderá efetuar alterações no percurso da prova, aumentado ou diminuindo a
quilometragem, sem aviso prévio, por questões de segurança.
Terá duração máxima de 7 horas. Cabe a organização determinar o tempo limite e atribuir
cortes ao longo do percurso, podendo para fazer cumprir o horário de corte, a qualquer
momento que julgar necessário, impedir que o atleta prossiga na prova.
7. CHEGADA
A chegada oficial será na entrada no pórtico divulgado pela organização horas antes da
largada.
8. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Todas as categorias serão classificadas de acordo com o menor tempo de prova somando as
4 etapas.
Todas as etapas terão seus tempos divulgados diariamente em seu término com as
classificações por etapa e geral.
Os critérios de classificação são:
CLASSIFICAÇÃO
1º - Menor tempo de prova somado nas 4 etapas.
A classificação final da prova dará pelo menor tempo na somatória das quatro etapas.
Em caso de empate, passa a valer o menor tempo da etapa com maior distância, e assim
consecutivamente com as demais etapas. Se mesmo assim permanecer o empate, o
campeão geral da categoria será aquele com maior idade considerando data/mês/ano de
nascimento.
2º - Menor tempo de prova somado nas 3 etapas.
Em caso de cancelamento de uma das etapas por força maior ou alguma equipe seja
desclassificada ou abandone uma das etapas do Circuito, a classificação final da prova dará
pelo menor tempo na somatória das 3 etapas, depois das últimas equipes que completaram
as 4 etapas.
Nesse caso, o primeiro critério de classificação e desempate passa a ser a distância seguida
do menor tempo.
Em caso de empate passa a valer o menor tempo da etapa de maior distância e assim
consecutivamente com as demais etapas. Se mesmo assim permanecer o empate, o
campeão geral da categoria será aquele com maior idade considerando data/mês/ano de
nascimento.
3º - Menor tempo de prova somado as 2 etapas.
Em caso de cancelamento de duas das etapas por força maior ou alguma equipe seja
desclassificada ou abandone duas etapas do Circuito, a classificação final da prova dará pelo
menor tempo na somatória das 2 etapas, depois das últimas equipes que completaram as 4
etapas.
Nesse caso o primeiro critério de classificação e desempate passa a ser a distância seguida
do menor tempo.

Em caso de empate passa a valer o menor tempo da etapa de maior distância e assim
consecutivamente com as demais etapas. Se mesmo assim permanecer o empate, o
campeão geral da categoria será aquele com maior idade considerando data/mês/ano de
nascimento.
OBS.: Atletas ou Equipes que terminaram a prova com corte terão colocação de chegada
depois da última equipe seguinte que completou a prova sem o corte.
Não pontuam:




Equipes que abandonarem a prova
Equipes desclassificadas
Duplas que completarem alguma etapa com apenas um integrante.

9. CIRCUITO
Circuito de prova única anual e composto por 4 etapas. E vence aquele que somar o menor
tempo.
10. CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO
Todas as categorias serão classificadas de acordo com o menor tempo de prova.
A divulgação dos resultados de cada etapa será anunciada duas horas após o término da
mesma.
A classificação do campeonato será divulgada no site oficial do evento.
http://www.hakarace.com/web/hakamtb/?page=resultados&m=2&id=28
11. PREMIAÇÃO
PREMIAÇÃO POR ETAPA
Todas as categorias terão pódio composto pelos três primeiros colocados que receberão a
toca de líder na 1º etapa e nas posteriores para a troca simbólica de líder caso ocorra.
PREMIAÇÃO DO CIRCUITO
Todas as categorias receberão como premiação:
1º lugar – Troféu de Campeão do circuito 2018 + Brinde dos Patrocinadores + Inscrição
para a Edição 2019 do HAKA MTB4.
2º lugar – Troféu de Vice Campeão do circuito 2018 + Brinde dos Patrocinadores.
3º lugar – Troféu de Terceiro colocado no circuito 2018 + Brinde dos Patrocinadores.
4º lugar – Troféu de Quarto colocado no circuito 2018 + Brinde dos Patrocinadores.
5º lugar – Troféu de Quinto colocado no circuito 2018 + Brinde dos Patrocinadores.
OBS.: A premiação será realizada na base do evento em horário determinado pela
organização e somente será entregue aos atletas presentes. O não comparecimento na
premiação não dará ao atleta premiado a oportunidade de retirar seu brinde em outro
momento.
12. INSCRIÇÕES

Cada inscrição dá direito a um kit com placa com o numeral de identificação, brindes dos
patrocinadores, seguro de vida, frutas, prêmios, hidratação etc. Para realizar a inscrição o
atleta deverá acessar o site da prova.
O Haka MTB4 não devolve o valor das inscrições já pagas após a realização do evento.
Cancelamento de inscrição já realizada antes da prova por problemas de força maior será
devolvido 70% e sempre para o mesmo atleta. Elas devem ser solicitadas até 15 dias antes
realização da etapa na qual o atleta está inscrito através do email contato@hakarace.com .
Após esse período nenhum valor será ressarcido.
13. MUDANÇA DE CATEGORIA
O atleta que iniciar sua participação em uma categoria e, ao longo da prova, decidir trocar
para outra, o tempo não será computado, ou seja, perderá os tempos anteriores.
14. MUDANÇA DE ATLETAS NAS CATEGORIAS DUPLAS
Não será permitida a mudança de parceiro nas Categorias Dupla (Mista e Masculina). Em
caso de duplas onde houver mudança de um dos dois competidores, o tempo das etapas
anteriores será perdido.
15. 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.
16. ALIMENTAÇÃO, HIDRATAÇÃO, LOGÍSTICA, APOIO PARTICULAR e AJUDA ENTRE ATLETAS.

Todos os participantes deverão ser autossuficientes e serão eles mesmos os responsáveis
pela comida e bebida ao longo da prova, assim como, em caso da utilização de veículos de
apoio.
A organização indicará os pontos oficiais de apoio particular, onde será permitida a
manutenção técnica. Os locais de apoio particular poderão ser anulados caso haja algum
comprometimento de acesso ao local no que diz respeito à segurança dos bikers.
Apoio particular fora da área delimitada pela organização levará a desclassificação do atleta.
Aconselhamos que os atletas levem dinheiro, celular e purificador de água para eventuais
emergências.
Essa informação será dada nos respectivos briefings eletrônicos de cada prova.
AJUDA ENTRE ATLETAS

Todos os atletas que competem oficialmente, com numeração, e dentro do evento, podem se
ajudar, trocando equipamentos, bicicletas e itens que ajudem na conclusão da etapa em
questão.
Atletas ou equipes desistentes podem ceder seus equipamentos a outra que esteja
progredindo na prova ou prestes a desistir por danos em equipamentos.

No caso das duplas, é permitido ajudar o outro atleta apenas com as mãos não podendo, em
hipótese alguma, rebocar o outro atleta por cabos, elásticos ou qualquer outro tipo de
equipamento durante a corrida.

17. SEGURANÇA
PROCEDIMENTOS EM CASO DE PERIGO


Em caso de emergência, as equipes também devem chamar a atenção dos veículos
oficiais da organização, ou de qualquer outro veículo que ocasionalmente passe pelo
percurso.

PESSOAS EM PERIGO



Cada participante é obrigado a prestar socorro, independente da equipe a qual
pertença.
A omissão de socorro implica na desclassificação da equipe omissa e implica em
responsabilidade legal. A organização julgará o tempo perdido no socorro a algum
atleta e poderá beneficiar a equipe que prestou socorro no tempo final da prova.

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES


Em caso de necessidade de encaminhamento a um médico, a organização da prova
levará o atleta ao hospital mais próximo. Qualquer transferência hospitalar ou contas
devem ser pagas pelo próprio paciente, familiares ou por atletas de sua equipe.

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA










Em casos de ataques, mordidas ou picadas de animais peçonhentos, acidentes e
situações de risco de vida, os competidores envolvidos são obrigados a seguir as
regras de segurança, acionar o resgate e procurar socorro.
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
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 do 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 não estiverem oficialmente inscritos no evento não terão direito a
nenhuma estrutura oferecida pelo Haka MTB 4 (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.

18. 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 Haka MTB4 não se
responsabiliza por informações incorretas preenchidas pelo participante no ato da inscrição.
19. HORÁRIO DE CORTE
Por motivos de segurança, e para que o Haka MTB4 possa dar auxílio e atendimento de
qualidade a todos os competidores, a organização estabelecerá horários de corte, 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 Haka MTB4 a prestar qualquer tipo de assistência.
20. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
É obrigatório o uso de bicicletas aro 26, 27,5 e 29 tipo MTB.
Do piloto
É obrigatório o uso de capacete. Luvas e óculos são itens opcionais porém aconselháveis.
Aconselha-se também levar dinheiro, telefone celular e cartão telefônico em caso de algum
imprevisto.
Da bike
Indica-se levar ferramentas, câmaras de ar, bomba e reservatórios para água.
Atletas que desobedecerem a essa recomendação serão desclassificados e perderão a
pontuação do campeonato.
Aconselhamos a complementação da lista com produtos de necessidades individuais.
Uniforme para as duplas
As duplas masculinas, mistas e femininas terão a obrigatoriedade de utilizar uniforme
idêntico ou o que se resuma a uma camiseta da mesma cor e estampa durante todas as
etapas do HAKA MTB4. As duplas que desrespeitarem esta norma estarão sujeitas a
penalização de 40 minutos, por etapa realizada, no tempo total de prova.
21. CANCELAMENTO DA 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.
22. CANCELAMENTO DA ETAPA
Em caso de cancelamento de uma das etapas por motivos de força maior (morte, acidente,
condições meteorológicas, etc), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de
indenização ou devolução da taxa de inscrição ou percentuais.
23. 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 terminála seguramente.
Assume 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 lista esta 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 Haka MTB4.
Concede permissão à organização, para que utilize sua imagem em fotos, filmes, gravações,
etc. para divulgação que mostre a sua participação e do Evento.

24. REGRAS GERAIS E PUNIÇÕES
O Atleta poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela Organização caso:
Seja flagrado jogando lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas.
Saia com a bike da área de largada após a vistoria;
Saia do percurso demarcado, cortando caminho ou diminuindo a distância da etapa sem
prévia autorização da organização;
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.
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. Só serão transferidas
inscrições para a etapa seguinte dentro da mesma temporada somente nos casos em que o
interessado tenha comunicado a organização antes da etapa corrente, ou seja, antes da
realização da prova.
As duplas que não utilizarem uniforme idêntico, ou que se resuma a uma camiseta da
mesma cor e estampa, sofrerão uma penalização de 40 minutos, por etapa realizada, no
tempo final de prova.
A Organização do Haka MTB4 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.
25. DESCLASSIFICAÇÃO
Será motivo de desclassificação do atleta (solo) ou equipe (dupla):


Jogar lixo de qualquer espécie na mata ou em áreas públicas, principalmente
embalagens de alimentação, detritos industrializados e não degradáveis.









Equipe incompleta, em qualquer trecho da competição.
Desistência de algum dos membros da equipe. Não é permitido que a equipe
prossiga em caso de desistência de um dos integrantes da dupla.
Uso de meios de transporte não autorizado pela organização.
Utilizar equipe de apoio sem permissão da organização.
Receber ajuda de amigos ou familiares durante a prova, exceto nos pontos
determinados para esse fim.
Documentação falsa de um competidor ou troca de um dos integrantes durante a
competição.
Utilização de vias ou caminhos que não tenham sido autorizados pela organização da
prova.

26. POLÍTICA DE DESISTÊNCIA
Em caso de desistência com pelo menos 15 dias de antecedência, a equipe terá o crédito de
70% da taxa de inscrição. Em caso de desistência em prazo menor, não haverá devolução do
valor da inscrição.
Toda desistência e pedido de devolução da taxa deverão ser endereçados ao organizador
através de e-mail, para o endereço contato@hakarace.com
27. APELAÇÕES
Todas as apelações deverão ser feitas à organização por escrito e detalhadas ao máximo de
forma não anônima. A avaliação e decisão serão comunicadas aos solicitantes, e caso
necessário, haverá interferência de uma comissão julgadora formada por 5 pessoas:
organizador, 2 staff, competidor e socorrista.
28. QUESTÃO MEDICA
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 pelo mesmo. Todas as despesas
médico-hospitalares correrão por conta do biker acidentado.
Caso a Equipe Médica e Staff do Haka MTB4 constate que um competidor utilizou
medicamentos classificados pela Confederação Brasileira de Ciclismo como doping, ou
qualquer droga/medicamento que coloque em risco a sua saúde, ele automaticamente será
banido de qualquer competição organizada pelo Haka MTB4.
29. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Todos os participantes ao se inscreverem pelo sistema online do Haka MTB4 estarão
automaticamente concordando com todas as regras acima.
30. DIREITO DE USO DE IMAGEM
Todos os competidores, assistentes, amigos e familiares estão incondicionalmente aceitando
e concordando em serem divulgados através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas,
televisão e meios eletrônicos. Suas imagens e entrevistas poderão ser utilizadas para uso
informativo, promocional ou publicitário relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos
organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação.
Filmes e fotografias relativos às etapas têm o direito reservado ao organizador.

Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do
evento deverá ser informada à organização através do e-mail leo@hakarace.com e estará
sujeita à aprovação do organizador da prova por escrito.
http://www.hakarace.com/web/hakamtb/?page=mostratexto&id=32&m=2

