
REGULAMENTO  
DESAFIO DOS FORTES Morro dos 

Pireneus  Maratona  2013 
 
 
 
 

1) Tipo de Prova  
 
Maratona em percurso aproximadamente  45km, realizado em  uma volta. Trajeto pelo 
morro dos Pireneus  Pirenópolis GO 
 
 

2) Categorias: Atletas 
 
 
 

 Júnior – 17 a 18 anos 
 Máster-A – 30 a 34 anos  
 Máster-B – 35 a 39  anos  
 Máster –C – 40 a 44 anos 
 Máster-D  45 a 49 anos 
 Over  50 ano acima 
 Feminino – 16 anos acima 
 Elite  masculino 
 Estreante-16 anos a cima 
 Sub 23  18 a  22 anos 
 Sub 30  23 a 29 anos 
 Juvenil  14 a 16 anos 
 Dupla mista ( Homem/mulher) 

 
 

3) Constituição da Prova Principal 
 
A prova será disputada no dia 02 de junho  de 2013, na cidade de Pirenópolis , e a 
realização é da JC Bikes Pirenópolis. 
 
 
 
 

4) Entrega dos Kits dos Atletas, Programa de Prova e 
Mapas de Apoio.  
 
 



O kit de prova poderá ser retirado no dia 01/06 a partir das 10hs na Loja JC Bikes 
Pirenópolis-GO que fica no alto do bonfim e dia  02/06  de  7h as 8h  local evento. Na 
retirada do kit o atleta deverá entregar um quilo de alimento não perecível.   
 

5) Premiação  
 
-Premiação em dinheiro para os cinco primeiros geral masculino e os cinco primeiros 
geral feminino. 
-Troféu personalizado 1º ao 5º colocado de cada categoria e brindes para o primeiro, 
segundo e terceiro. 
- Quarto e quinto colocado de cada categoria brindes 
Obs :Categoria  estreante masc   e juvenil  brindes 1º  ao 5º 
  
 

6) Obrigações / Responsabilidades 
 
É obrigação de cada participante: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir 
antes , durante e após  a competição. Zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela 
preservação da natureza.Corrida terá apoio  com água   e fruta  após a competição, não 
jogar  gel  ou quaisquer outro alimento nas trilhas 
 
 
7) Penalização com Desclassificação  
 
 
- Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais 
oficiais da prova. 
- Pedalar sem capacete durante a prova 
- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição 
- Manobras desleais contra outro biker 
- Ser acompanhado e beneficiado por terceiros ao longo do percurso 
- Dar manutenção fora dos pontos oficiais de apoio 
- Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) 
- Pegar carona durante a prova 
- Largar fora da área (pelotão) de sua categoria  
- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação) 
Casos omissos serão julgados pela Comissão Diretora da prova. 
- Desacatar qualquer autoridade do evento.  
 
 

8) Inscrições 
Pelo site Sistime   ate dia 27/05/2013,inscrição no dia do evento  de 07h as 09h ,    
dias anteriores na loja jc bikes  ,  valor  de R$75,00, atletas que queiram fazer suas 
inscrições  antes do dia do evento favor mandarem o email  para: 
barraomtb@hotmail.com  , pedindo o formulário de inscrição, e apresentar junto 
com a inscrição o comprovante de deposito  na  retirada do kit 
,   
8) Publicidade 
 



O evento poderá ser registrado em vídeo e fotografia pela Organização para 
aproveitamento publicitário. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso 
de sua imagem, deverão notificá-la em sua ficha de inscrição. Caso contrário, estarão 
automaticamente autorizando o seu uso em qualquer tempo, independente de 
compensação financeira. 
 
 
 

 
10) Largada 
 
 
A largada será  as 10:30 sem atraso ,largarão todas categorias juntas 
 
 
11) Seguro do atleta 
 
Os atletas terão direito do seguro aqueles que fizerem inscrições antecipadamente 
29/05/2013,atletas que fizerem suas inscrições após essa data so correrão após 
preencher um termo de responsabilidade 

 
 

Mais informações: 
barraomtb@hotmail.com 

Tel: 062 3331-2348/ 061 85282111/ 062 91264576 


