
 

REGULAMENTO  

DESAFIO PONTE DE FERRO 
 
 
 
 
 

1) Tipo de Prova  
Um evento para a família, que integra a participação dos amantes da bicicleta sendo eles 
profissionais ou simples iniciantes. Na mesma data e horário, realizaremos prova de Mountain 
Bike tipo Cross Country Maratona (XCM) com percurso de 60km sinalizado, com premiações em 
dinheiro, pódio e troféus. Juntamente com passeio ciclístico, com percurso reduzido devidamente 
sinalizado. 
A prova de Mountain Bike tipo Cross Country Maratona (XCM) em percurso de 60km seguirá os 
critérios da Federação Goiana de Ciclismo (FGC). 
A proposta do evento é incentivar, o espírito competitivo dos praticantes de Mountain Bike e 
proporcionar uma oportunidade de confraternização para toda a comunidade de ciclistas, 
verdadeiros privilegiados pela possibilidade de conhecer a beleza natural da região. 
 
 
 

1.a) Programação: 
 
Dia 10 de julho às 09:00 horas reconhecimento oficial do percurso da prova. 
Dia 17 de julho às 09:00 horas largada da prova DESAFIO PONTE DE FERRO. 
Após a largada da prova será dada a largada do Passeio. 

 
 
 
 

2) Participantes:  
 
Categorias: 
 

 Elite Masculino 

 Elite Feminino 

 Juvenil – 14 a 19 anos 

 Sub 30 – 20 a 30 anos 

 Master A – 30 a 34 anos  

 Master B – 35 a 39 anos  

 Master C – 40 a 44 anos 

 Master D – 45 a 49 anos  

 Turismo A – Até 35 anos  

 Turismo B – 36 anos acima 

 Turismo Feminino  

 Over 50 – 50 a 55 anos 

 Over 55 – 56 anos acima 
 



 
 

3) Constituição da Prova Principal e Passeio 
 
 
A prova será disputada no dia 17 de julho de 2016, na cidade de Alexânia-Goiás. 
Concentração 7h30  
Largada às 09h00, em frente ao Country Club Nova Flórida e chegada no mesmo local da 
largada.  
Passeio largará logo após a largada dos competidores do Desafio Ponte de Ferro. 
Todos os participantes devidamente incritos, terão acesso gratuito ao Country Club Nova Florida, 
mais um acompanhante para cada inscrição. 
 
 
 
 

4) Apoio 
 

A Organização indicará no dia do evento, os pontos oficiais de apoio, onde será permitida a 
manutenção técnica. É proibido qualquer tipo de apoio, que não seja da organização, fora dos 
pontos oficiais, sob pena de desclassificação do ciclista infrator. 
 

 

5) Resultados 
 
Os resultados finais da prova serão divulgados para todas as categorias até 1 hora após o 
encerramento oficial da prova pelo sistema de cronometragem do evento. (Sistime Soluções 
Esportivas Ltda – Me) 
O Passeio não será cronometrado. Não haverá resultado final do passeio. 
 

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

 

O kit de prova deverá ser retirado no dia 16 de julho a partir das 08 horas até as 18 horas,Na loja 
de ciclismo Brasil Antenas & Ciclovias na Avenida 15 de Novembro qd 118 Lote b19 (62 
33363258 – 62 91837520) Alexânia-Goias Cep 72930-000, ou até uma hora antes da largada. 
Para recebê-lo, os bikers deverão apresentar o recibo de inscrição (e ou documento de 
identidade).O kit conterá obrigatoriamente a placa do atleta, brindes, e para todo atleta que 
terminar o passeio ou a prova medalha de participação, além das premiações das categorias da 
prova. 
 

7) Premiação  
 

Medalha para todos participantes devidamente inscritos que completarem a prova; 
Troféu para os cinco primeiros colocados de cada categoria;  
Premiação em dinheiro: 



 - Para cada categoria conforme segue abaixo e será entregue até uma hora após o final da 
prova. 
 
 

Categoria 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL 

Elite Masculina 1.000,00 500,00 300,00 200,00 100,00 2.100,00 

Elite Feminina 700,00 350,00 250,00 150,00 100,00 1.550,00 

Juvenil 350,00 250,00 150,00 100,00 80,00 930,00 

Sub-30 400,00 300,00 200,00 150,00 100,00 1.150,00 

Máster –  A 350,00 250,00 150,00 100,00 80,00 930,00 

Máster –  B 350,00 250,00 150,00 100,00 80,00 930,00 

Máster –  C 350,00 250,00 150,00 100,00 80,00 930,00 

Máster –  D 350,00 250,00 150,00 100,00 80,00 930,00 

Turismo–A BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE 

Turismo–B BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE 

Turismo Fem. BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE 

OVER 50 200,00 150,00 100,00 BRINDE BRINDE 450,00 

OVER 55 200,00 150,00 100,00 BRINDE BRINDE 450,00 

       

Total R$ ------ -------- -------- -------- -------- 10.350,00 

 
 
 
 
 
 
 

8) Obrigações / Responsabilidades 
Serão seguidos regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística Internacional), CBC 
(Confederação Brasileira de Ciclismo). Os mesmos estão disponíveis nos sites das entidades. 
A organização, Prefeitura Municipal, os promotores e patrocinadores, não se responsabilizam por 
roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões 
em atletas e assistentes causados por acidentes durante o treinamento ou competição; 
É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a 
competição. A título de apoio suplementar, a Organização fornecerá água potável para cada atleta 
inscrito, em postos de controle ao longo do percurso; 
É responsabilidade de cada participante: Ter um convênio médico (para assistência/cobertura 
financeira em caso de acidente). As equipes médicas que apoiam o evento prestarão somente os 
primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí 
termina a sua responsabilidade. Todas despesas hospitalares correrão por conta do acidentado e 
seguro pessoal contratado. (Os atletas devidamente inscritos contarão com seguro pessoal 
contratado) 
Receber a marcação nos PCs de roteiro e apresentá-las na chegada. 
Zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela preservação da natureza não jogando lixo no 
percurso; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

9) 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 ciclista 
- Trocar de bicicleta ou ciclista 
- 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 tais como: fiscais, árbitros, comissários, diretores de 
prova. 

 

10) Publicidade 
 

O DESAFIO PONTE DE FERRO será registrado em vídeo e fotografia pela Organização para 
aproveitamento publicitário. O participante que tiver alguma restrição quanto ao uso de sua 
imagem, deverá notificá-la em sua ficha de inscrição. Caso contrário, estará automaticamente 
autorizando o seu uso em qualquer tempo, independente de compensação financeira. 
 

INSCRIÇÕES: Somente serão feitas através do site www.sistime.com.br 

 
Valor da inscrição da prova até o dia 30/06/2016 
 
Valor da inscrição da prova do dia 01/07 a 13/07/2016 
 
Valor da inscrição do Passeio até o dia 13/07/2016 

 
    R$ 80,00 

 
     R$ 100,00 
 
      R$ 40,00 

 
11) Informações gerais: 
 
www.sistime.com.br 
https://www.facebook.com/uca.ciclistas/?fref=ts 
https://www.facebook.com/PeDaLAvEnTuRa-205777122943665/?ref=ts&fref=ts 
 
 
 

Diretoria e organização da prova e passeio. 
 
Nilo Zeschau Jr.   (UCA)                     Telefone +556196768339 
Edelson  Oliveira  (PeDaLaVeNtUrA) Telefone +556292510760 
Wemerson (Amigos do Pedal),(UCA) Telefone +556292366876 

http://www.sistime.com.br/
https://www.facebook.com/uca.ciclistas/?fref=ts
https://www.facebook.com/PeDaLAvEnTuRa-205777122943665/?ref=ts&fref=ts

