
 
 
 
 

MARATONA PEDAL NA CAATINGA 2016 
 

ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO 
 

A comissão organizadora decidiu fazer as seguintes alterações no regulamento: 

Item 1: 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);  

Item 2: O kit será composto, inicialmente, de uma sacola com a placa e o chip 

descartável e algum brinde fornecido pelos patrocinadores/apoiadores; 

Item 3: Haverá um congresso técnico para orientações da prova, no sábado (27) a partir 

das 18:30h, na Escola Estadual São Sebastião, próximo ao local da entrega de kits e 

realização de inscrições Galeria Acácia (praça Frei Damião). 

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. 
 

Item 4: 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; 

Item 5: 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. 

Informações de altimetria e percurso serão disponibilizados no congresso. 

Item 5.1: Haverá dois pontos de corte no percurso 100 km onde o atleta terá que 

permanecer no local aguardando o Carro de apoio:  

mailto:pedalnacaatinga@bol.com.br


 
 
 
 

MARATONA PEDAL NA CAATINGA 2016 
 

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

2° às 13h no 4° (quarto) PA (Ponto de Apoio).  

Item 10: Todas as categorias terão pódio até o 5° (quinto) lugar e premiação até o 3° 

(terceiro); 

As categorias TURISMO não participarão da premiação, somente troféu até o 5° 

(quinto) lugar; 

GERAL que não é categoria de inscrição somente de classificação, portanto, só terá 

troféu e premiação até o 3° (terceiro) lugar; 

Todos os participantes receberão medalhas. 

Os demais itens do regulamento continuam válidos. Todas as alterações constam no 

regulamento, marcadas na cor VERMELHA. 

 

Ouricuri/PE, 22 de agosto de 2016 


