
Desafio do Cerrado – Peba’s Club 
 
 
 REGULAMENTO DO II DESAFIO DO CERRADO 
  
O desafio do cerrado e a primeira prova produzida pelo Peba’s Club.  
O PEBA´S Club – Pedaleiros da Bahia, nasceu no dia 19 de julho de 2014 e da união de cinco amigos  visando 
a prática do ciclismo como esporte e sair do sedentarismo. Logo em seguida pensaram...”Por quê não 
praticarmos ações sociais nas comunidades onde pedalamos?” , e este promove a 2ª edição do desafio do 
cerrado, e estabelece o seu regulamento que se segue:  
 
SUPERVISÃO  
 
Federação Baiana de Ciclismo.  
 
SOBRE A PROVA  
 
O desafio do cerrado foi idealizado pelo Peba’s Club juntamente com um grande incentivador do esporte na 
região Romeu Franciosi e será realizado pela segunda vez no ano de 2017. 
O Evento trata-se de uma competição de Resistência e Habilidade de Mountain Bike na modalidade XCM. 
Nesta Edição a prova se realizará em uma única etapa, no dia 02/04/2017, em percurso já definido de 
aproximadamente 100 Km, para o percurso completo (integral) e aproximadamente 50 Km para algumas 
categorias do percurso reduzido, ambos, incluindo estrada de terra, trechos de asfalto, muitos single tracks e 
fazendas.  
A largada e a chegada serão no local definida pela organização do evento, localizado no município de Luis 
Eduardo Magalhães/Ba, onde estarão instaladas a estrutura para a realização do evento e recepção de atletas, 
suas equipes, seus apoios e convidados.  
 
DATA E HORÁRIO  
 
- A realização da prova esta confirmada para o dia 02/04/2017.  
- Às 9:00 hs será dada a Largada.  
A largada poderá ser adiada caso a Organização da prova assim decida, sem qualquer ônus para a realização 
do evento ou para a organização.  
INSCRIÇÕES  
As inscrições poderão ser feitas no site www.sistime.com.br , ou em lojas conveniadas listadas no 
próprio site.  
Os prazos para inscrições no site e nas lojas são:  
1º  Lote de 50 inscrições R$ 100,00, estará disponível para venda a partir do dia 16/01/2017. 
2º Lote de inscrições à R$ 120,00, encerrando o primeiro lote, começa a ser vendido o segundo, 
encerrando no dia 20/02/2017. 
3º Lote de inscrições à R$ 140,00 encerrando o segundo lote, começa a ser vendido o terceiro, 
encerrando no dia 20/03/2017. 
4º Lote encerrando as inscrições do 3º lote, as mesmas serão reajustadas para o valor de R$ 160,00 
permanecendo assim até o dia 29/03/2017, data que encerra as inscrições. 
5º Os atletas filiados a FBC (FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO), terão um desconto de 10% na 
inscrição. 
6º O ingresso da Palestra da brutalidade poderá ser adquirido separadamente no valor R$ 70,00 + 1kg de 
alimento não perecível para a cidade Luis Eduardo Magalhães/Ba. 
 
OBS: OS ATLETAS QUE REALIZAREM AS INCRIÇÕES PARA O DESAFIO DO CERRADO 2017, TERÃO O 
DIREITO DE PARTICPAR DA PALESTRA DA BRUTALIDADE: MOTIVAÇÃO E SUPERAÇÃO SEM 
FINGIMENTO, COM  O BROU BRUTO (THIAGO DREWS), MEDIANTE A DOÇÃO DE 1 KG DE ALIMENTO 
NÃO PERECÍVEL NA CIDADE SEDE DO EVENTO, LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA 
  
De forma alguma será aceita inscrições fora do prazo.  
 
- O Término das inscrições poderá ser prorrogado ou antecipado por iniciativa da Organização do evento caso 
esta entenda que isso possibilitará uma melhor execução, gerenciamento da prova ou de seus recursos, sem 
que seja necessária a informação prévia por qualquer meio que seja.  
- O número de participantes será limitado a um máximo de 400 atletas, visando a perfeita decorrência da prova 
e sua segurança.  
- Em hipótese alguma haverá entrega de Kits de participação antes ou depois da data estipulada pela 
organização.  
- Somente serão permitidas inscrições com a apresentação de um documento de identidade oficial com foto.  
- Menores de 14 não podem se escrever, pois não se enquadram em nenhuma categoria do evento. 
- O responsável pelo participante menor de 18 anos assinará, no ato da inscrição, termo de responsabilidade e 
autorização pela participação no evento.  

http://www.sistime.com.br/


- As Fichas de Participação somente terão validade quando carimbadas e assinadas pelo responsável pelo 
Posto de Inscrição ou segundo sua ordem. As Fichas de Participação deverão ser apresentadas no momento da 
retirada dos Kits pelos atletas.  
IMPORTANTE  
 
Ao fazer a inscrição o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado física e psicologicamente para 
a prova e não ter nenhum impedimento médico à sua participação na mesma. O mesmo compromete-se 
a respeitar as normas da prova, respeitar o meio ambiente e outros atletas, ao longo do percurso, e 
aceita incondicionalmente todas as cláusulas deste regulamento, eximindo os organizadores em caso 
de acidente. 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIAS  
 
Os atletas poderão enquadrar-se, no ato da inscrição nas seguintes categorias:  
Masculino Elite: 19 anos acima (nascidos em 1998 e anos anteriores) 
Sub-23: Masculino com idade entre 19 a 22 anos. (nascidos entre 1998 a 1995)   
Feminino Elite: 19 acima (nascidos em 1998 e anos anteriores)  
Júnior: Masculino com idade entre 17 a 18 anos. (nascidos entre 2000 e 1999) 
Sub-30: Masculino com idade entre 23 e 29. (nascidos em 1994 a 1988) 
Máster Feminino: 30 acima (nascidos em 1987 e anos anteriores) 
Máster A1: Masculino com idade entre 30 e 34 anos. (nascidos em 1987 a 1983) 
Máster A2: Masculino com idade entre 35 e 39 anos. (nascidos em 1982 a 1978)   
Máster B1: Masculino com idade entre 40 e 44 anos. (nascidos em 1977 a 1973) 
Máster B2: Masculino com idade entre 45 e 49 anos. (nascidos em 1972 a 1968) 
Máster C:  Masculino com idade entre 50 anos acima. (nascidos em 1967 e anos anteriores) 
Turismo A: Masculino e Feminino com idade até 29 anos. (nascidos até 1988) 
Turismo B: Masculino e Feminino com idade acima de 30 anos. (nascidos em 1987 e anos anteriores) 
Obs 1. As categorias Junior, Turismo A e B, farão o percurso reduzido e terão a premiação em brindes.  
Obs 2. O II Desafio de Cerrado valerá pontos para o Ranking da CBC e FBC. Aproveite e se federe no site 
www.fbciclismo.com.br.  
Obs 3. O pódio e a premiações das categorias “ELITE e SUB-23” serão unificados.  
 
ENTREGA DOS KITS  
 
- Os Kits de participação serão entregues em local ainda a ser decidido e informado no site. 
- Somente serão entregues os kits aos atletas mediante a apresentação de documento de identidade e ficha de 
participação devidamente carimbada e assinada por pessoa responsável.  
- Qualquer pessoa pode fazer a retirada do kit, desde que apresente o Documento Oficial com foto que 
comprove a veracidade dos dados do atleta.  
 
CLASSIFICAÇÃO 
  
- A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada e relacionada à sua categoria.  
- Serão classificados de 1º a 5º lugar aqueles atletas que completarem integralmente a prova por ordem simples 
de chegada, sendo respeitada a ordem de chegada dos mesmos dentro de sua categoria e desde que não haja 
recurso movido contra ele ou, havendo recurso, este já tenha sido julgado e indeferido.  
- A prova será cronometrada pela FBC em concordância com as normas estabelecidas pela CBC.  
- A classificação oficial será apresentada somente após a chegada de pelo menos 2/3 dos participantes da 
prova e levados em consideração possíveis recursos movidos por atletas, observadores oficiais, ou fiscais de 
prova.  
- IMPORTANTE  
Qualquer classificação somente será validada caso o atleta complete o percurso com a bike lacrada, e 
caso ele não incorra em nenhuma das situações previstas no item Desclassificação, logo abaixo neste 
documento.  
 
DESCLASSIFICAÇÃO  
 
Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que:  
- Apresentar-se à competição sobre efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal;  
- For flagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga, ainda que de uso permitido, 
estimulante, anabolizante ou qualquer outra que possa por a segurança do usuário em risco, ou ainda a de 
outros atletas, público ou organizadores, ou possa contribuir para a classificação desleal do usuário;  
- Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles o presidente da competição, seus 
apoios, fiscais e colabores;  
- Desrespeitar outro atleta, o público, ou a qualquer componente da equipe de socorro.  
- Trocar os componentes da bike;  

http://www.fbciclismo.com.br/


- Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova;  
- Não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios durante todo o percurso da prova;  
- Utilizar, durante a prova de qualquer recurso externo ou para percorrer o percurso, entre eles carros e motos, 
entre outros.  
- Receber apoio mecânico de terceiros ou de sua equipe fora do ponto de apoio de equipe;  
- Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para completá-la;  
- Completar a prova em bike diferente da que iniciou a prova ;  
- Usar, em qualquer parte do percurso, uma bike diferente da que iniciou a prova, mesmo que completando a 
prova com a bike da largada;  
 
 
 
 
ATLETAS DA CATEGORIA TURISMO. 
 

Os atletas que ganharam na categoria turismo terão que subir para a categoria que 
enquadra sua idade, não podendo competir na categoria turismo novamente, caso o 
atleta não respeite o regulamento será desclassificado e não terá o reembolso do valor 
da inscrição.  
 
 
PERCURSO  
 
- O percurso completo terá aproximadamente 100 km, e o reduzido aproximadamente 50 km no estilo XCM 
(MARATHONA).  
- Os percursos da prova serão marcados em seus pontos críticos, com marcas de cal, faixas zebradas, placas e 
faixas, indicando, além das entradas corretas, as entradas erradas logo nos seus primeiro 50 metros, 
minimizando assim o risco de atletas perdidos.  
- Embora os percursos sejam considerados apenas de risco médio a Organização manterá motociclistas ao 
longo de todo o percurso como apoio às equipes oficias de socorro.  
- A segurança e a integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, sendo que os 
organizadores, patrocinadores, apoios ou a equipe da prova em nenhuma circunstância poderão ser 
responsabilizados por acidentes ou outras ocorrências, ficando a responsabilidade dos mesmos limitada à 
solicitação da participação dos serviços de socorro público no dia do evento.  
- Caso a Organização do evento perceba que um atleta não atende as condições físicas ou de saúde 
necessárias para a participação no evento, está poderá a qualquer momento solicitar ao atleta que este se retire 
da prova, o que implicará na sua desclassificação, sem qualquer ônus para a organização ou para o evento.  
 
TEMPO DE CORTE: O ATLETA QUE NÃO CHEGAR ATÉ O KM 50 DO PERCURSO DE 100 KM, COM NO 
MÁXIMO DE 2:30 APÓS A SUA LARGADA, SERÁ RECOLHIDO PELO CARRO DE APOIO. CASO O 
MESMO INSISTA EM PROSSEGUIR, ESTA CIENTE QUE NÃO CONTARÁ MAIS COMA ESTRUTURA DE 
APOIO DOS ORGANIZADORES, ESTANDO A PARTIR DAQUELE MOMENTO POR SUA PRÓPRIA CONTA 
E RISCO. 
 
PREMIAÇÃO  
 
- Serão premiados os 5 (primeiros) primeiros colocados de todas as categorias conforme segue: 
 
Masculino Elite/Sub 23 
 
1º - R$ 2.000,00  
2º - R$ 1.000,00  
3º - R$    700,00 
4º - R$    500,00 
5º - R$    300,00 
 
Feminino 
  
1º - R$ 1.200,00 
2º - R$    700,00 
3º - R$    500,00 
4º - R$    300,00 
5º - R$    150,00 
 
 
Sub 30- 
 
1º R$ 800,00  
2º R$ 500,00 
3º R$ 300,00 
4º R$ 150,00 



5º R$ 100,00 
 
 
 
Master feminino 
 
1º R$ 700,00 
2º R$ 400,00 
3º R$ 200,00 
4º R$ 150,00 
5º R$ 100,00 
 
 
 
Master A1 
 
1º R$ 800,00 
2º R$ 500,00 
3º R$ 300,00 
4º R$ 150,00 
5º R$ 100,00 
 
Master A2 
 
1º R$ 800,00 
2º R$ 500,00 
3º R$ 300,00 
4º R$ 150,00 
5º R$ 100,00 
 
Master B1  
 
1º R$ 800,00 
2º R$ 500,00 
3º R$ 300,00 
4º R$ 150,00 
5º R$ 100,00 
 
Master B2 
 
1º R$ 800,00 
2º R$ 500,00 
3º R$ 300,00 
4º R$ 150,00 
5º R$ 100,00 
  
Master C  
 
1º R$ 800,00 
2º R$ 500,00 
3º R$ 300,00 
4º R$ 150,00 
5º R$ 100,00 
 

 
IMPORTANTE: para as categorias que não foram citadas acima essas não receberão premiação em 
dinheiro somente brindes medalhas e troféus  
Troféus – Para os 05 primeiros de cada categoria.  
Medalhas – Para todos os participantes que completarem o percurso.  
 
RECURSOS  
 
- Só serão aceitos recursos por escrito, entregues na Secretaria Oficial da Organização, durante o transcorrer 
da prova ou até 30 minutos após a chegada do interessado. Recursos contra o resultado, até 30 minutos após 
sua divulgação preliminar. Só serão julgados os recursos por escrito e acompanhados de um depósito no valor 
de R$ 500,00 (Quinhentos reais) que serão devolvidos caso o recurso seja julgado procedente.  
 

FINALIZAÇÃO  
 
- A prova será finalizada com a entrega das premiações prevista para as 13:00 horas.  
 

Luis Eduardo Magalhães 09 de Janeiro de 2017. 
 
Desafio do Cerrado 
ORGANIZAÇÃO. 


