
 
 
 

REGULAMENTO 
MARATONA PEDAL NA CAATINGA 2016 

 

 

Este regulamento está organizado a cargo da ASSOCIAÇÃO TERRA BIKE 
DOS CICLISTAS DE OURICURI- PE. Ao participar desta competição cada 
indivíduo declara que: 
 

 Leu, entendeu e aceitou todas as normas aqui contidas. 
 

 

1.PREÇOS E PRAZOS DAS INSCRIÇÕES 

 
Para todas as etapas será seguido o seguinte prazo: 
 

 Inscrições pelo site www.sistime.com.br: 
1Lote:R$ 50,00 (cinquenta reais) do dia 30/05/2016 a 15/07/2016; 
2Lote: R$ 60,00 (sessenta reais) do dia 16/07/2016 a 15/08/2016; 
3Lote:R$ 70,00 (setenta reais) do dia 16/08/2016 a 24/08/2016. 

 O atleta deverá trazer 02 quilos de alimentos não perecíveis a serem 
entregues à organização para a retirada do kit no dia 27/08/2016, a partir 
das 18h até às 23h, de acordo com o calendário oficial. 

 As Inscrições pelo site www.sistime.com.br serão encerradas no dia 
24/08/2016 no horário bancário;  

 Poderão ser feitas inscrições, impreterivelmente, no dia 27/08/2016, em 
dinheiro; 

 Não será entregue o kit ou feita inscrição no dia do evento (28/08/2016), 
visando à eficiência do sistema e horários estabelecidos; 

 Caso o inscrito não possa estar presente no local de entrega, poderá 
nomear um terceiro, desde que o mesmo possua algum documento do 
interessado, assinando um termo de responsabilidade; 

 A organização pode encerrar as inscrições fora do prazo previsto, caso o 
limite de inscrições seja atingido;  

 A inscrição é pessoal e não poderá ser transferida a terceiros e/ou devolvida 
em nenhuma hipótese, exceto em caso da não realização da prova; 

 Equipes de 6 (seis) atletas em diante, que ainda não efetuaram as 

inscrições, terão desconto promocional, para isso deverá ser encaminhada 

uma lista contendo os nomes e categorias dos atletas, para o e-mail 

pedalnacaatinga@bol.com.br até o dia 26/08/2016. Maiores informações 

ligar: 87 9 9159-5888 (Claro) ou (87) 9 9606-4543 (Tim).  

 

 

 

 

 

http://www.sistime.com.br/
mailto:pedalnacaatinga@bol.com.br
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2. CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

Todo atleta ou terceiro nomeado/habilitado deverá levar o documento original 
com foto ou cópia autenticada na confirmação da inscrição, além da situação 
PAGA no site da SISTIME. O atleta que não apresentar estesrequisitos não 
retirará o kit. 

 
O kit será composto, inicialmente, de uma sacola com a placa e o chip 

descartável e algum brinde fornecido pelos patrocinadores/apoiadores. 

 
3. CALENDÁRIO OFICIAL 

 
Dia 27 de Agosto de 2016(sábado) 
 
 18h00min: Apoio técnico do Evento na Galeria Acácia, localizadaàPraça 

Frei Damião, Centro, Ouricuri/PE, CEP 56200-000; 
 Inscrições, Entrega dos kits, com chip descartável na placa e recebimento 

dos 2K (dois quilos) de alimentos; 
 Para retirada do kit a situação do participante deverá estar na condição 

PAGO no site www.sistime.com.br; 

 Esclarecimentos gerais sobre a prova; 
 No local do evento, Restaurante Chico Guilherme, será disponibilizada área 

para camping, caso algum telespectador, atleta e acompanhante prefira 
SEM CUSTO, a partir das 20h; 

 Haverá um congresso técnico para orientações da prova, no sábado (27) a 
partir das 18h30, na Escola Estadual São Sebastião, próximo ao local da 
entrega de kits e realização de inscrições Galeria Acácia (praça Frei 
Damião). 

  
Dia 28 de Agosto de 2016 (domingo) 

 

 Local: Restaurante Chico Guilherme, na Rodovia PE 122, a 7 km da cidade 
de Ouricuri, PE, sentido Petrolina/PE. 

 08h00min: Largada oficial das categorias do percurso de 100 km. 
 Logo após, largada para categorias do percurso de 40 km. 
 Chegada no mesmo local. 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.sistime.com.br/
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4. CATEGORIAS, FAIXAS ETÁRIAS E PERCURSO 
 

 CATEGORIA CRITÉRIO TÉCNICO IDADE PERCURSO 

1 Elite Feminino Nasc entre 1997 e anteriores Mínima de 19 anos 100 km 

2 Elite Masculino Nasc entre 1997 e anteriores Mínima de 19 anos 100 km 

3 Geral Masculino Definição técnica - 100 km 

4 Juvenil Nasc entre 2003 e 2000 13 a 16 anos 40 km 

5 Júnior Nasc entre 1999 e 1998 17 a 18 anos 40 km 

6 Sub 23 Nasc entre 1997 e 1994 19 a 22 anos 100 km 

7 Sub 30 Nasc entre 1993 e 1987 23 a 29 anos 100 km 

8 Master A1 Nascentre 1986 e 1982 30 a 34 anos 100 km 

9 Master A2 Nascentre 1981 e 1977 35 a 39 anos 100 km 

10 Master B1 Nascentre 1976 e 1972 40 a 44 anos 100 km 

11 Master B2 Nascentre 1971 e1967 45 a 49 anos 100 km 

12 Master C1 Nascentre 1966 e1962 50 a 54 anos 100 km 

13 Master C2 Nascentre 1961 e1957 55 e 60 anos 100 km 

14 Master D Nasc de 1956 e anteriores 61 anos em diante 100 km 

15 Ciclotur Feminino Nasc entre 2001 e anteriores Mínima de 15 anos 40 km 

16 Ciclotur Masculino Nasc entre 2001 e anteriores Mínima de 15 anos 40 km 

17 Nelore Nasc entre 2001 e anteriores Mínima de 15 anos 100 km 

 

IMPORTANTE: Na Categoria NELORE só serão aceitos atletas acima de 90 

Kg. Os atletas serão avaliados antes da largada, caso não se enquadrem no 

perfil exigido, sofrerão penalidades com permissão de correr, mas não 

participarão da classificação do pódio. Também foi alterado o percurso, de 40 

km para o 100 km. 

Serão aceitas inscrições para categoria JUVENIL a partir dos 13 até os 16 anos 

de idade (nascidos entre 2003 e 2000). Os atletas de 13 e 14 anos, só 

participarão mediante declaração de responsabilidade dos responsáveis. 
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5. DO PERCURSO 
 

 Haverá dois percursos distintos como definidos abaixo: 
100 km – categorias: Elite Feminino, Elite Masculino, Sub 23, Sub 30, 
Master A1, Master A2, Master B1, Master B2, Master C1, Master C2, 
Master D e Nelore, largada às 08h, previsão de chegada às 13h.  

 40 km – categorias: Juvenil, Júnior, cicloturismos masculino e feminino, 
largada às 08h05, previsão de chegada às 10h30. 

  
 As informações complementares, como altimetria e mapa, serão 

divulgadas no site: www.sistime.com.br e página do facebook. Serão 
disponibilizados no congresso. 

 

 
5.1. PONTOS DE APOIO (PA) E CORTE 
 
Será fornecida água aos participantes desde a largada e nos pontos de apoio 
nos seguintes quilômetros: 
 
PA 1 – km 20: água (100 km); 
PA 2 – km 45-50: Hidratação e Lanche - frutas, rapadura e água - (100 km); 
PA 3 – km 70: água (100 km); 
PA 4 – km 25-30 / 85-90:  água e frutas (40 e 100 km); 
Chegada: água e frutas. 
 
Haverá dois pontos de corte no percurso 100 km onde o atleta terá que 

permanecer no local aguardando o Carro de apoio:  

1° Corte: às 11h no 2° (segundo) PA (Ponto de Apoio);  

2° Corte: às 13h no 4° (quarto) PA (Ponto de Apoio). 
 
Além dos pontos de apoio, o participante contará com: 
 

  Moto apoio; 

 Apoio de ambulância e corpo de bombeiro; 

 biker ajudante (estará sempre com o último colocado no percurso de 100 
km) disponibilizando kits básicos de reparo; 

 Carro de apoio/ resgate. 
 
IMPORTANTE:Apesar do apoio oferecido, recomenda-se a todos levar consigo 
alimentação, hidratação e kits básicos de reparo que julgar pertinentes, a fim 
de evitar aborrecimentos. 

http://www.sistime.com.br/
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6. NUMERAÇÕES DOS ATLETAS E BIKES 
 

 O atleta receberá uma placa com seu número de identificação. Nela 
consta também, um chip de identificação e contagem eletrônica fornecida 
pela SISTIME;  

 O extravio ou perda acarretará na desclassificação do participante; 
 Não serão entregues placas no dia da largada (28/08). Antecipe sua 

retirada. 
 

 

7. CRONOMETRAGEM 

 
A cronometragem na largada/chegada será feita com o sistema de contagem 
automática, passando por sistemas que detectará a placa fornecida com os 
dados do participante. 

 

 

8. SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES DO TRAJETO 
 

IMPORTANTE: Em grande parte do percurso existe tráfego de veículos 
(carros, motos, carroças, etc). Apesar de termos uma equipe trabalhando para 
garantir a segurança de todos é necessário que os atletas tenham atenção com 
o trânsito e TRAFEGUEM SOMENTE PELA DIREITA E/OU MARCAÇÃO E 
INDICAÇÃO DOS FISCAIS, pois provas de maratona com grande percurso é 
comum trafegar por vias públicas. NO TRECHO ONDE HOUVER 
PROXIMIDADE AO ASFALTO, O ATLETETA SERÁ OBRIGADO A 
TRAFEGAR POR O TRECHO SINALIZADO PELA ORGANIZAÇÃO DA 
PROVA. 
 
O NÃO CUMPRIMENTO DESSES OU OUTROS ITENS DESSE 
REGULAMENTO IMPLICARÁ NA AUTODESCLASSIFICAÇÃO DO 
INFRATOR.  
 

 

9. ÁREAS DE EQUIPES 
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A organização pode reservar um espaço para as equipes montarem suas 
tendas próximo ao evento. Tendas montadas em locais não autorizados, serão 
transferidas para os locais corretos. 
 

 

 

 

 

10. PREMIAÇÃO 

 
Serão premiados em dinheiro os três primeiros de cada categoria, exceto 
CICLOTURISMO que receberá apenas troféu. 
 
Todas as categorias terão pódio até o 5° (quinto) lugar com troféu e premiação 
até o 3º (terceiro) lugar. A GERAL MASCULINO, que é uma categoria de 
classificação, terá troféu e premiação até o 3° (terceiro) lugar. 

 

O horário da premiação será logo após a divulgação do resultado Oficial. 
 

IMPORTANTE 1: Para subir ao pódio o atleta deverá estar uniformizado. O 
atleta que estiver descalço, de chinelo, sem camisa, não será premiado e 
perderá o prêmio, mas não os pontos adquiridos. 
IMPORTANTE 2: O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação 
perderá a sua colocação, sendo eliminado e substituído, perdendo também o 
direito ao prêmio (dinheiro) e ao troféu. 
IMPORTANTE 3: No caso de substituição, o atleta a ser substituído será o que 
estiver na posição logo abaixo seguindo a ordem decrescente. Por exemplo, 
caso o 1° colocado não esteja presente o 2° colocado substituirá o 1° e assim 
por diante. 
 
IMPORTANTE 4: Todos os atletas receberão medalhas de participação. 
 
Os motivos de saúde ou casos específicos serão avaliados e julgados 
pela comissão organizadora. 
 

 
11. RESULTADOS DA PROVA E RECURSO 

 
Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada 
categoria, os mesmos serão divulgados e afixados para avaliação dos atletas 
interessados. Recursos serão aceitos até 15 minutos após a divulgação do 
resultado oficial. Passado este prazo, o mesmo será homologado pela 
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organização e divulgado como oficial. Somente serão aceitos recursos por 
escrito (pegar formulário na secretaria) e acompanhados de um depósito no 
valor de R$ 100,00 (cem reais). Caso seja julgado procedente, o depósito será 
devolvido. 

 

 

 

 
12. REGULAMENTO 

 
Serão seguidos regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística 
Internacional) e CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo). Os mesmos estão 
disponíveis nos sites dessas entidades. 
 

 
13. PUBLICIDADES E DIREITO DE USO DE IMAGEM 

 
A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que 
concordarem com os termos desse regulamento automaticamente autorizam o 
uso de todas suas imagens para quaisquer tipo de uso, em qualquer data, sem 
qualquer compensação financeira, por tempo indeterminado. 
 

 
14. PENALIZAÇÕES 

 
 É obrigatório o uso de capacete, luvas, camisa, bermuda, calça, 

sapatilha ou tênis durante a prova. O atleta que não estiver usando os 
equipamentos de segurança será desclassificado. Recomendamos para 
sua própria segurança e integridade física, o uso dos mesmos durante 
os treinamentos que antecederão o evento oficial; 

 Serão desclassificados os atletas que: fornecerem falsas 
informações, praticarem manobras desleais com outros atletas, tiverem 
conduta antidesportiva, mesmo não sendo no momento da prova, atalhar 
por caminhos não permitidos, pegar carona, não possuir pelo menos um 
dos números de identificação durante a prova, estar acompanhado por 
terceiros no percurso (inclusive animais de estimação), dar ou receber 
manutenção fora dos pontos oficiais de apoio, largar fora da área de sua 
categoria, desrespeitar membros da organização, tumultuar o trabalho 
da Organização (desde a inscrição até a premiação); 

 É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros 
veículos de apoio no percurso da prova, sob pena de desclassificação 
do atleta acompanhado;  
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 O atleta que correr com placa de outro atleta será automaticamente 
desclassificado;  

 Se o atleta ou sua equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso 
poderá ser penalizado. 

 

 
15. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES  

 
1. A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, UCI, CBC, os 

promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos e 
danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por quaisquer traumatismo 
e/ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes durante o 
treinamento ou competição;  

2. 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 poderá fornecer hidratação para cada atleta inscrito, em 
postos de controle ao longo do percurso;  

3. 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 as despesas hospitalares correrão por conta 
do acidentado;  

 Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da 
natureza não jogando lixo no percurso. 

 

 
IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova e 
comissários responsáveis. 
 

 

Ouricuri – PE, 30 de maio de 2016. 
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RELAÇÃO DE POUSADAS, HOTÉIS E RESTAURANTES 

POUSADAS 

JA Pousada 
Rua: Baldomiro Pedro da Silva, 17 – Centro (por trás da Pça. Frei Damião) 
Fone: 87-3874-3535 
 

Pousada Dias 
Av. Fernando Bezerra, 1551 A – Centro 
Fone: 87-3874-2581 
 

Pousada O Nordestão 
Av. Manoel Irineu de Araújo, s/n - Aeroporto 
Fone: 87-99908-9787 / 99147-0819 
 

Pousada Raul Lins (no Posto Raul Lins) 
BR 122, Km 98 
Fone: 87 3874-1224 
 

Pousada Vitória 
Av. Presidente Kennedy, 300 – Centro 
Fone: 87-3874-3064 
 

Sertão Pousada 
Av. Fernando Bezerra, 297 – Centro 
Fone: 87-3874-1388 
 
 
HOTÉIS 
 
LG Hotel 
Rua: Baltazar Farias, 141 – Centro 
Fone: 87-3874-1126 
 
Hotel Independência 
Av. Manoel Lima de Araújo, 19 – Centro 
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Fone: 87-3874-1088 
 
Plaza Hotel 
Av. Fernando Bezerra, 276 – Centro 
Fone: 87-3874-2683 
 
 
 
Voyage Hotel 
Tv. Antonio Pedro da Silva, 39 - Centro 
Fone: 87-3874-2515 
 

Hotel França 
Tv. Antonio Pedro da Silva,  877 - Centro 
Fone: 87-3874-1278 
 
 
RESTAURANTES 

Restaurante e Churrascaria Chico Guilherme 
Sítio Capim Grosso – BR 122 
Fones: 87 99991-2842 / 99939-6213 / 99161-2164 
Obs.: Local do evento (dispõe de self service) 
 
Churrascaria Paraná (no Posto Raul Lins)  
BR 122, Km 98  
Fone: 9905-8977  
Obs.: (dispõe de self service) 
 
Mariri Bar & Restaurante 
Rua: Tenente Benjamim Peixoto de Alencar, 07 - Centro 
Fone: 87 3874-2932 / 99639-0032 

 
Restaurante O Coxixo 
Av. Fernando Bezerra, 1336 - Centro 
Fone: 99102-4345 

 
Wilson Pizza Forno a Lenha  
Praça Frei Damião, 555 - Centro 
Fone: 87 3874-3010 / 99100-9088 / 99682-2966 
 


