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PROVA: DESAFIO SERRINHA 2020 (MULTISPORT) . DIAS 15 E 16 / FEVEREIRO / 2020 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

A) Para o(a) atleta participar da modalidade MULTISPORT, o(a) mesmo, deverá estar devidamente inscrito em ambas 

as provas do evento FORREST RUN: DESAFIO SERRINHA 2020, MOUNTAIN BIKE e TRAIL RUN, que ocorrerão 

respectivamente nos dias 15/02/2020 e 16/02/2020. 

B) Os regulamentos de cada prova, MOUNTAIN BIKE e TRAIL RUN, são os documentos oficiais que determinam as 

regras, condutas, direitos e deveres também para os(as) competidores(as) optantes da modalidade MULTISPORT. 

Portanto, leia ambos com bastante atenção! 

C) A categoria prevista para a FORREST RUN: DESAFIO SERRINHA 2020 - MULTISPORT é somente SOLO. 

D) Ao selecionar a opção MULTISPORT como modalidade que deseja competir, o(a) atleta automaticamente 

concorda em abdicar do ranking de classificação dos eventos por modalidade TRAIL RUN e MOUNTAIN BIKE. Não sendo 

incluído(a) tanto na categoria GERAL, quanto por FAIXA ETÁRIA, para ambas as provas. 

E) Os horários de largada para atletas que optaram pela modalidade MULTISPORT serão os mesmos determinados 

no regulamento de cada prova, MOUNTAIN BIKE e TRAIL RUN. 

F) Os equipamentos obrigatórios serão os mesmos já determinados no regulamento de cada prova, MOUNTAIN 

BIKE e TRAIL RUN. 

G) Orientações técnicas (briefing) relacionados à modalidade MULTISPORT serão informadas em ambos os briefings 

online que estão agendados para cada prova, MOUNTAIN BIKE e TRAIL RUN. 

H) O(a) atleta que desejar se inscrever na modalidade MULTISPORT, poderá solicitar um voucher (cupom) de 

desconto junto à organização, desde que o(a) mesma já esteja inscrito(a) em uma das provas disponíveis. O desconto 

concedido será de 10% (dez por cento) do valor total das inscrições, deduzidas as taxas administrativas da plataforma 

de inscrições. 

2. PERCURSOS 

Apenas serão aceitos(as) na modalidade MULTISPORT, os(as) atletas que estiverem inscritos(as) nas provas de 

MOUNTAIN BIKE e TRAIL RUN, conforme as combinações abaixo: 

• MULTISPORT LONG: Sendo composto pelo percurso PRO (72K) do MTB, no dia 15/02/2020 + percurso LONGO 

(32K) do TRAIL, no dia 16/02/2020. 

• MULTISPORT SHORT: Sendo composto pelo percurso SPORT (36K) do MTB, no dia 15/02/2020 + percurso CURTO 

II (9K) do TRAIL, no dia 16/02/2020. 
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Caso as inscrições do(a) atleta inscrito(a) na modalidade MULTISPORT não respeite essas combinações, o(a) 

mesmo(a) terá sua participação será automaticamente cancelada da modalidade MULTISPORT e reincluído(a) nas 

modalidades MOUNTAIN BIKE e TRAIL RUN individualmente. 

3. RANKING 

A) A modalidade MULTISPORT possuirá apenas classificação de 1º a 5º Lugares GERAL, para ambos os sexos 

(Masculino e Feminino). Não haverá ranking por categoria de idade (faixa etária). 

B) A classificação será determinada pelo menor resultado da somatória dos tempos registrados na cronometragem 

oficial do evento, de ambas as provas. Respeitando a seguinte lógica: 

• 1º Lugar: menor somatória entre os tempos das provas de MOUNTAIN BIKE e TRAIL RUN. 

• 2º Lugar: 2ª menor somatória entre os tempos das provas de MOUNTAIN BIKE e TRAIL RUN. 

• 3º Lugar: 3ª menor somatória entre os tempos das provas de MOUNTAIN BIKE e TRAIL RUN. 

• 4º Lugar: 4ª menor somatória entre os tempos das provas de MOUNTAIN BIKE e TRAIL RUN. 

• 5º Lugar: 5ª menor somatória entre os tempos das provas de MOUNTAIN BIKE e TRAIL RUN. 

C) Não haverá medalha de finisher exclusiva para modalidade MULTISPORT. O(a) atleta receberá as medalhas de 

FININSHER de cada prova (MTB e TRAIL) ao completar, de acordo com o regulamento de ambas, cada uma destas provas. 

 

ALÉM DE TER CIÊNCIAS DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, 

LEIA COM ATENÇÃO OS REGULAMENTOS DAS PROVAS 

MOUNTAIN BIKE (MTB) E TRAIL RUN! 


