
Regulamento Goiás  Extreme 
Planaltina-GO 

 
 
1. DA COMPETIÇÃO 
1.1. A Maratona Planaltina-Go extreme de MTB é uma competição 
disputada com bicicleta específica para o MTB, com o intuito de 
incrementar e difundir o Mountain Bike em Planaltina-GO. 
1.2. A competição terá a forma de treino premiado, dando oportunidade 
de desenvolvimento e visão maior ao MTB. 
1.3 O evento será realizada no Município de Planaltina-GO no dia 11 de 
setembro de 2015, com largada às 10 horas (dez horas), no antigo 
galpão do PET no BAIRRO IMIGRANTES. 
 
 
2. DOS PARTICIPANTES 
2.1. Os atletas participantes serão distribuídos nas seguintes 
categorias: 
2.1.1. Juvenil de 13 a 16; 
2.1.2. Junior: de 17 a 18 anos; 
2.1.3. Sub 23: de 19 a 22 anos; 
2.1.4. Sub 30: de 23 a 29 anos; 
2.1.5. Master A: de 30 a 34 anos; 
2.1.6. Master B: de 35 a 39 anos; 
2.1.7. Master C: de 40 a 44 anos;  
2.1.8. Master D:de 45 a 49 anos; 
2.1.9. Master E: Acima de 50.   
2.1.8.Estreante A; Masculino e Feminino:  de 16 a 34 
2.1.9.Estreante B; Masculino e Feminino acima de 35. 
2.2. Para fins de distribuição nas categorias será considerada a idade 
do atleta na data da inscrição. 
2.3. Os participantes das categorias "Estreante e Juvenil"  farão 
percurso reduzido  
 
 



3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições serão realizadas através do site www.sistime.com.br 
com uso de sistema de chip.  o pagamento da taxa será de R$ 65,00 
até o dia 24/09 e R$ 85,00 até o dia 08/10. 
3.2. No local e dia da realização da prova não haverá inscrições, 
devendo ser realizadas antecipadamente pelo SISTIME. 
 
 
4. DA NUMERAÇÃO 
4.1. O número de identificação do atleta será fornecido pela organização 
do evento às 8 (oito horas) do dia 11 de setembro de 2015. 
4.2. O número deverá está em local visível, no guidão da bicicleta. 
4.3. O atleta que alterar a numeração original será desclassificado. 
 
 
5. DA SEGURANÇA 
5.1. Será obrigatório o uso do capacete e recomenda-se o uso de luvas e 
óculos. 
5.2. A bicicleta deverá estar em perfeitas condições de uso; 
5.3. Caberá ao Diretor dar a decisão se o atleta participará ou não da 
prova, caso o mesmo não apresente condições mínimas de segurança 
ou saúde. 
5.4. Apenas veículos autorizados pela organização poderão circular no 
percurso da competição, sendo de total preferência à circulação de 
atletas. 
5.5 Uma ambulância ficará a disposição da organização do Desafio caso 
ocorra alguma eventualidade. 
5.6. A organização não se responsabilizará por roubos ou furtos, danos 
materiais ou físicos, causados durante a realização da competição, mas 
será dado o suporte necessário e acompanhamento junto às 
autoridades policiais. 
 
 
6. DA LARGADA 

6.1. Os ciclistas deverão estar juntos no local da concentração 1h. (uma 
hora) antes da largada. 
6.2. O ciclista será proibido de largar caso esteja descalço ou de chinelo, 
sem meia ou capacete, nem camiseta específica para a modalidade. 
6.3. A largada será no Bairro imigrante (galpão PET) com a chegada no 
mesmo local, o diretor de prova acionará um dispositivo sonoro após 
analisar a segurança, assim a inicia oficialmente a cronometragem do 
treino premiado  Planaltina-Go Extreme de MTB. 

http://www.sistime.com.br


 
 
7. DA CHEGADA 
7.1. Será considerado vencedor da prova o atleta que cruzar a linha de 
chegada em primeiro lugar com as marcações de todos os PC’s (pontos 
de controle). 
7.2. É lícito ao atleta concluir a prova carregando ou empurrando sua 
bicicleta. 
 
 
8. DA PREMIAÇÃO 
8.1. Além dos troféus será concedida aos três primeiros colocados 
(Campeões Gerais) premiação em dinheiro, valores a serem estipulados 
pela organização da prova . 
8.2. Será desclassificado o atleta que deixar de comparecer a premiação 
ou se apresentar descalço ou sem camisa. 

 
9. DAS PUBLICIDADES 
9.1. Durante o percurso poderão ser tirados fotos e imagens para 
posterior aproveitamento publicitário e divulgação nas redes sociais. 
9.1 Os atletas com reservas no direito de imagem, devem registrar o fato 
na ficha de inscrição. 
 
 

 

10. DOS RECURSOS E RECLAMAÇÕES 

10.1. As reclamações sobre o resultado ou andamento da prova deverão ser 
encaminhadas por escrito ao diretor da prova até 15 (quinze) minutos após a 
divulgação oficial dos resultados  

10.2. Nenhum atleta poderá alegar desconhecimento do regulamento para 
práticas indevidas, bem como não será aceito como justificativa em hipótese 
alguma. 

 

11. DAS DESCLASSIFICAÇÕES 

11.1. Será automaticamente desclassificado do Desafio o atleta que: 
11.1.1. Criar atalho (cortar caminho) empurrar, derrubar, agredir (física 
ou verbalmente) e tiver uma atitude antiesportiva contra o companheiro 
de prova, equipes, público, patrocinadores ou membros da organização; 



11.1.2.  Trocar de bicicleta; 

 
12. DAS ALTERAÇÕES DA PROVA E/OU DO REGULAMENTO E DOS 
CASOS OMISSOS 
12.1. Por decisão da Organização do Desafio, a competição e seu 
regulamento poderão ser alterados, com a devida comunicação aos 
atletas inscritos pelos meios disponíveis. 
12.2. Os casos omissos neste regulamento e seus complementos, serão 
julgados pela organização do evento. 
 
 

ATENÇÃO: 
A organização do evento de MTB juntamente com fazendeiros e órgãos 
de preservação do meio ambiente em ação conjunta, tomará algumas 
decisões, caso contrário não conseguiremos as autorizações dos 
mesmos para edições futuras, diante disso a organização tomou 
medidas, sendo criado dois pontos de descarto de qualquer tipo de lixo, 
seja ele grande. Médio ou pequeno, avisados por placas com 
informações. 
 
Sendo assim o atleta que for visto jogando qualquer tipo de lixo no 
chão, será desclassificado  imediatamente da etapa, ficando com sua 
inscrição vetada pela organização  neste evento por dois anos. terá 
motoqueiros fiscais por todo o percurso, sendo assim, contamos com a 
compreensão e colaboração de todos os atletas. 
 
 
13. TIPO E CONSTITUIÇÃO DA PROVA 
Maratona em mountain bike (XCM), num percurso sinalizado com fitas, cal e 
placas, conforme exemplos abaixo assinalados: 

 
Reconhecimento no dia 04/11 


