
1º CIRCUITO ESPORTIVO DE SÃO SIMÃO 

PRIMEIRO DESAFIO DE MTB 

 

REGULAMENTO 

Ciclismo MTB 

O Primeiro Desafio Municipal de MTB faz parte dos eventos do Festival 

Gastronômico, Esportivo e Cultural da cidade de São Simão-GO e será realizado nas 

imediações da praia artificial do Lago Azul. 

A prova será na modalidade CROSS COUNTRY, com início previsto para dia 

15/04/2017 (sábado) a partir de 15h com número de voltas definido por cada categoria. 

 

CATEGORIAS E ORDEM DE LARGADA 

Os atletas poderão enquadrar-se, no ato da inscrição, nas seguintes categorias:  

Horário de Largada oficial categorias; 

 

 

 

 

 

*A idade do atleta será contada pelo ano de nascimento e não pelo dia. 

Poderá haver alterações nos horários de largada caso a organização julgue necessário. 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas pelo telefone 64 9 9668 8279 ou pelo Whatzap 64 9 9668 

8279 e estarão abertas durante o período de 28/03/2017 a 13/04/2017 no valor de 

R$50,00 que terão que ser depositados na conta:  

BANCO: CAIXA  AGÊNCIA: 3709  OPERAÇÃO 003 CONTA JURÍDICA: 637-5 

em nome da ASSOCIAÇÃO PRO VOLEI - APROV sendo confirmadas com o envio 

do comprovante de pagamento via Whatzap, para o mesmo número 64 9 9668 8279. 

CATEGORIAS IDADE LARGADA VOLTAS 

FEMININO LIVRE 15:00 2 

ESTREANTE  LIVRE 15:05 3 

SUB 20 ATÉ 19 ANOS 15:15 5 

SUB 30 ATÉ 29 ANOS 15:15 5 

SUB 40 ATÉ 39 ANOS 15:15 5 

MASTER 40 ANOS A CIMA 15:15 5 



IMPORTANTE: ao fazer a inscrição, o atleta declara gozar de boa saúde, estar 

preparado física e psicologicamente para participar da prova e não ter nenhum 

impedimento médico à sua participação na mesma; compromete-se a respeitar as 

normas da prova, o meio ambiente ao longo do percurso e os outros atletas e aceitam 

incondicionalmente todos os itens deste regulamento. 

 

CRONOMETRAGEM 

A cronometragem será feita com uso de sistema SISTIME. 

CLASSIFICAÇÃO 

A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada relacionada à sua 

categoria. 

Serão classificados do 1º a 5º lugar os atletas que completarem a prova por ordem 

simples de chegada, tendo completado o número de voltas de sua categoria. 

A prova será cronometrada e a divulgação dos resultados será de competência e 

responsabilidade da equipe de cronometragem SISTIME. 

A classificação parcial será apresentada somente após a chegada de pelo menos 80% 

dos participantes da prova e de serem levados em consideração possíveis recursos 

movidos por atletas, observadores oficiais ou fiscais de prova. 

 

DESCLASSIFICAÇÃO 

Será desclassificado o atleta que: 

Apresentar-se à competição sob efeito de álcool ou qualquer outra droga. 

For flagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga, ainda que de uso 

permitido, estimulante, anabolizante ou qualquer outra que possa colocar a segurança do 

atleta ou ainda de outros atletas, público ou organizadores em risco, ou possa contribuir 

para a classificação desleal do usuário.  

For flagrado por qualquer comissário durante todo o tempo que estiver na pista jogando 

lixo nos trechos que compõem o circuito.  

Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles os diretores da 

competição, seus fiscais e colaboradores. 



Desrespeitar outro atleta, o público ou qualquer componente da equipe de socorro. 

Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova como fechar outro atleta com 

intuito de prejudicar o outro atleta. 

Qualquer atleta que estiver sendo acompanhado por alguma MOTO ou CARRO será 

desclassificado pela diretoria da prova, podendo ser na hora do evento ou após o 

termino do evento.  

Não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios (capacete e luvas) durante todo 

o percurso da prova. 

Utilizar outra bike durante a prova que não seja a qual tenha iniciado a prova. 

Utilizar durante a prova qualquer recurso externo dentre eles carros, motos ou outros. 

Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para completá-la. 

Caso a organização do evento perceba que um atleta não atende as condições físicas ou 

de saúde necessárias para a participação no evento ou o mesmo não conseguirá 

completar o percurso dentro do tempo estimado pela organização, poderá a qualquer 

momento solicitar ao atleta que se retire da prova, o que implicará na sua 

desclassificação, sem qualquer ônus para a organização ou para o evento. 

 

PREMIAÇÃO 

Serão premiados em dinheiro os 3 primeiros colocados em cada categoria, exceto a 

categoria INICIANTE.  

Os 5 primeiros colocados de cada categoria receberão troféus.  

O atleta não poderá subir no pódio de sandália ou descalço.  

O atleta que não comparecer ao pódio em até 3 minutos após o início da premiação de 

sua categoria será desclassificado e perderá todos os seus direitos à premiação. Caso 

isso venha a ocorrer, o pódio será composto pelo próximo colocado na respectiva 

categoria. 

 

 

 

 



Quadro de premiação: 

 Estreante Feminino Sub 20 Sub 30 Sub 40 Master 

1º 
Troféu 

Troféu e 

R$ 300,00 

Troféu e 

R$ 300,00 

Troféu e 

R$ 300,00 

Troféu e 

R$ 300,00 

Troféu e 

R$ 300,00 

2º 
Troféu 

Troféu e 

R$ 200,00 

Troféu e 

R$ 200,00 

Troféu e 

R$ 200,00 

Troféu e 

R$ 200,00 

Troféu e 

R$ 200,00 

3º 
Troféu 

Troféu e 

R$ 100,00 

Troféu e 

R$ 100,00 

Troféu e 

R$ 100,00 

Troféu e 

R$ 100,00 

Troféu e 

R$ 100,00 

4º Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu 

5º Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu 

 

PERCURSO 

 O percurso será em forma de circuito com aproximadamente 5km de distância. Será 

marcado em seus pontos críticos com cal, faixas zebradas, placas e faixas, indicando as 

entradas corretas. 

O percurso é considerado apenas de risco médio, porém haverá equipes de socorro no 

ponto de cronometragem. 

Haverá ponto de hidratação somente no ponto de cronometragem. 

O ponto de apoio para os atletas também será junto ao ponto de cronometragem. 

Será realizado integralmente dentro de área particular, portanto poderá haver trânsito de 

veículos.  

O trajeto e altimetria serão divulgados posteriormente e poderão sofrer modificações em 

função de condições que a organização julgar necessário. 



 


