
 

            

 
Entrega de Kits: 
- SÍTIO GUIBÊ nos seguintes dias e horários: 
20/05 (sexta-feira), de 16:00 às 21:00 horas (MTB) 
21/05 (sábado), de 07:00 às 20:00 horas (MTB) 
22/05 (domingo), de 7:00 às 7:30 horas (MTB)   
Endereço: Av. Coração de Jesus, 1199-1367 - Montes Claros, MG (Ao lado do BNB Clube) 
Faz parte do kit: camisa de ciclismo Rei dos Montes 2022 (para aqueles que incluíram no kit), placas numeradas (frente da 
bike (com chip), costas do atleta), adesivo para capacete, presilhas, alfinetes, adesivos e brindes de patrocinadores. 
Para retira-los os atletas deverão:  
- baixar (www.reidosmontes.com.br), imprimir, preencher, assinar e entregar a Declaração para Kit. 
- apresentar documento de identidade com foto. 
Retirada de kit por terceiros: outra pessoa pode retirar o kit de um atleta inscrito. Para isso, além dos itens acima, esse 
atleta deverá encaminhar uma autorização escrita à mão e assinada no verso da Declaração para Kit, citando o nome 
completo, identidade e telefone da pessoa autorizada. 
Autorização de menor: A Declaração para Kit é válida como uma autorização para a participação de menor de idade, desde 
que assinada e identificada pelo responsável.  
 

Identificação do biker: 
Afixar a placa de numeração (PVC) na frente da bike com as presilhas; Afixar a placa de numeração (Lona) nas costas do 
biker (visível) com alfinetes; Colar o adesivo pequeno da numeração da categoria do lado esquerdo do capacete. 
(Numeral do capacete: 1 Elite Masculino, 2 Elite Feminino, 3 Cadete Masculino, 4 Sub30 Masculino, 5 Sub30 Feminino, 6 
Master A1, 7 Master A2, 8 Master B1, 9 Master B2, 10 Master C1, 11 Master C2, 12 Master D, 13 Master 30+ Feminino, 14 
Acima de 90kg, 15 Dupla Pró, 16 Sport A, 17 Sport B, 18 Sport C, 19 Sport D, 20 Sport Feminino, 21 Juvenil, 22 Dupla Mista, 
23 Dupla Sport, 24 Turismo Masculino, 25 Turismo Feminino, 26 Iniciantes, 27 E-Bike e 30 PNE. 
 

Vistorias, Largadas e Chegadas: Todas as vistorias citadas no regulamento são obrigatórias e consideradas 

como parte integrante do roteiro. Ou seja, deixar de passar e ser marcado numa vistoria indica que o atleta não passou por 
ali e, consequentemente, o mesmo não receberá a medalha de conclusão da prova. As vistorias oficiais acontecerão antes 
do alinhamento para a largada, durante a prova e após a chegada nos 02 dias de prova. 
A largada no Sítio Guibê será dividida no SÁBADO em 02 blocos (Percurso completo PRÓ e Percurso reduzido SPORT) 
pontualmente às 08:30 horas. (Vistoria e entrada no bolsão a partir das 7:30 horas). 
A largada no Sítio Guibê será dividida em 03 blocos no DOMINGO (Percurso completo PRÓ, Percurso reduzido SPORT e 
Percurso Reduzido TURISMO) pontualmente às 08:00 horas. (Vistoria e entrada no bolsão a partir das 7:00 horas) 
1º Dia:                                                                                  2º Dia: 
Percurso reduzido SPORT: 59 Km                                Percurso reduzido SPORT E TURISMO: 34 Km 
Percurso completo PRÓ: 78 Km                                   Percurso completo PRÓ: 64 Km 
 
A largada dos dois será em deslocamento e teremos o veículo batedor até o ponto oficial de início da competição. Essa 
parte do roteiro não será sinalizada. Ao longo deste deslocamento urbano respeite as leis de trânsito. A competição ou 
disputa neste trecho serão punidas com a desqualificação do atleta. 
 

Tempo Regulamentar: 

1º Dia: A hora limite de passagem pelo Ponto de Cronometragem final será às 15:30 horas (7:00h de prova) para os dois 
percursos. 
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2º Dia: A hora limite de passagem pelo Ponto de Cronometragem final será às 13:00 horas (5:00h de prova) para os dois 
percursos. 

 
Hidratação: O evento oferece vários pontos de hidratação SUPLEMENTAR durante o percurso. Porém cada atleta é 

responsável pelo seu consumo próprio de alimentos e água. 
 

Vias Públicas: A prova se desenrola por vias e trilhas abertas ao trânsito normal de veículos. Esteja atento, trafegue 

sempre em sua mão de direção e respeite as leis de trânsito. Muita atenção nos cruzamentos, nas curvas, desvios e na 
indicação dos fiscais de prova. 
 

Segurança: Cada atleta é responsável pelo seu equipamento. O evento não tem nenhuma responsabilidade por perdas 

e roubos de bicicletas, materiais pessoais e equipamentos dos atletas. Tenha sempre muita atenção durante o evento. 
 

Medalhas: As medalhas Rei dos Montes 2022 não são brinde, mas prêmio. Somente receberão a/as medalhas os 

atletas que comprovadamente completarem o/os seus percursos no tempo regulamentar. Certifique-se que está sendo 
marcado pelos fiscais nas vistorias (largada, percurso e chegada). 
 

Saúde: Não ultrapasse seus limites físicos colocando em risco a sua saúde. Se sentir que não está em condições de 

completar o percurso ou precisar de ajuda, envie o recado por outro atleta, permaneça no roteiro da prova e aguarde a 
equipe de resgate em local seguro e visível. Caso precise de uma avaliação/primeiros socorros, dirija-se a uma das 
ambulâncias disponíveis no evento. 
 

Apoio: Haverá pontos de apoio externo opcional para os dois dias de prova: 

1º Dia:                                                                                2º Dia: 
Percurso reduzido SPORT: Km 34 e 41                        Percurso reduzido SPORT E TURISMO: km 17 
Percurso completo PRÓ: Km 41 e 59                           Percurso completo PRÓ: km 19 e 40 
 

Regras da Provas: O Rei dos Montes 2022 é uma competição oficial com algumas regras particulares, sendo 

supervisionado pela Federação Mineira de Ciclismo. Ao longo dos percursos existirão vários fiscais credenciados e 
uniformizados para auxiliar os participantes e cuidar do bom andamento da competição. Qualquer irregularidade será 
anotada pelos fiscais e entregue à Comissão Organizadora para análise. Leia com atenção o Regulamento publicado no site 
oficial do Rei dos Montes. (www.reidosmontes.com.br) 
- Conforme as Normas Disciplinares da UCI (União Ciclística Internacional), ressaltamos que é PROIBIDO: (1) Alterar (cortar, 
colar adesivos, etc.) as placas com numeral oficial; (2) Usar meias longas ou de compressão; (3) Usar camisa sem manga 
tipo regata; (4) Usar fone de ouvido; (5) Subir no pódio usando chinelos (o correto é calçado fechado);  (6) Usar calças ou 
pernito; (7) Usar aparelhos eletrônicos;  (8) Câmeras de vídeo instaladas na bicicleta, no corpo ou no capacete;  (9) Usar 
qualquer objeto que modifique o equipamento ou o uniforme; (10) Acompanhamento de atletas por pessoas que não 
sejam da organização seja de bicicleta, carro, moto ou qualquer outro meio; É permitido as duplas se ajudarem, puxar ou 
empurrar usando somente as mãos. 
 

Staff e Motos de Apoio: Todos os colaboradores (staff) do Rei dos Montes são identificados por uniformes/ 

coletes. Os motociclistas e apoios são peças fundamentais para o bom andamento da prova, sendo eles os responsáveis 
pelo monitoramento, suporte, resgates, cobertura de imprensa e captação de imagens. 
Dica: não confie em orientações e nem qualquer eventual suporte de pessoas que não estejam uniformizados. 
 

Dê o exemplo: Os ciclistas são famosos e queridos por sua boa educação e trato com as pessoas, mas muito mais 

pelo grande respeito e cuidado dispensados ao meio ambiente. Cuide do seu lixo e respeite os moradores que nos recebem 
de braços abertos. 
 

Aberto ao público em geral: A base do evento (Sítio Guibê) é totalmente aberta ao público. Temos toda uma 

estrutura para receber os atletas, familiares, convidados e aqueles que querem assistir e aproveitar o evento. Temos em 
nossa área bares, restaurantes, espaço coberto contando com mesas e cadeiras, banheiros, espaço kids, DJ, chopp 
artesanal, etc. É proibido a entrada no evento com caixas térmicas com bebidas ou comidas. Temos toda a estrutura e 
parceiros prontos para oferecerem o melhor serviço para todos. 
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Mapa de prova: 
 

  
 

  



 
Sinalização utilizada na percurso: 

 

 

 
MAPA DO LOCAL DA LARGADA/CHEGADA/PREMIAÇÃO 

 

 
 
 

 


