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REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

Para a participação no grande passeio ciclístico, os interessados deveram ficar atentos para 

algumas regras e condições impostas pela organização. 

 

DATA 

• O GRANDE PASSEIO CICLÍSTICO DO ESTADO DE GOIÁS terá sua 16ª edição em 

2017 e acontecerá entre os dias 13 a 15 de julho de 2017. 

•  QUANTO A PARTICIPAÇÃO 

Os atletas interessados em participar do evento deverão estar cientes de: 

• A inscrição só será aceita pelo site www.sistime.com.br. SOBRE NENHUMA 

CIRCUNSTÂNCIA será admitido inscrições fora do site ou do tempo pré-determinado. 

A inscrição só será completa após o pagamento do(s) boleto(s).  Caso o atleta não realize 

todo(s) o(s) pagamento(s) ou que desista, sem aviso prévio, até o dia 15/05, o mesmo não 

terá direito a participar do passeio e terá direito a 50% (cinquenta por cento) do que foi 

pago até o momento como ressarcimento. 

• O atleta que se ausentar do evento não poderá ceder sua vaga para alguém. Porém, ao 

final do evento, poderá procurar a organização para retirar seu kit uniforme, caso tenha 

realizado todos os pagamentos. 

• As inscrições são limitadas a 70 participantes, portanto aconselhamos aos interessados 

que confirmem sua inscrição efetuando o(s) pagamento(s) do(s) boleto(s) o mais rápido 

possível. 

• A ORGANIZAÇÃO se reserva no direito de vetar a participação de algum inscrito caso 

necessário, mesmo após o pagamento do boleto. Nesse caso em específico, a organização 

devolverá o valor pago pelo inscrito descontado despesas de custo de inscrição (R$20,00). 

• Para participação no evento a organização admitirá os atletas que já participaram de 

edições anteriores ou atletas convidados e ou indicados por pessoas já participantes do 

evento. 
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OBRIGAÇÕES 

• A participação no congresso técnico é OBRIGATÓRIA, caso o atleta se omita do 

congresso, ele será automaticamente desclassificado e não poderá participar do evento. O 

congresso será realizado no dia 13/07/2017 na Câmara Municipal de Bela Vista de Goiás 

ás 20:00 horas. 

• O início do evento será realizado no dia 14/07/2017 na Praça José Lobo ás 07:00 horas, 

logo após o café da manhã. O cumprimento do horário é de caráter OBRIGATÓRIO, 

ficando suspenso o atleta que não comparecer. 

 

 

RETORNO 

• A organização fornecerá um ônibus que sairá da cidade de Aruanã no dia 15 de julho ás 

20:00 horas, com primeira chamada as 19:30 horas, passando por todas as cidades do 

trajeto.  Só serão admitidos atletas que reservaram seu retorno no momento da inscrição. 

 

APOIO / FAMILIARES 

• A organização PROÍBE o acompanhamento de apoio/familiares durante o trajeto nas 

rodovias junto com o pelotão. 

• O apoio/familiares que quiser acompanhar o evento poderá estar junto durante as paradas 

nas cidades.  Quanto a alimentação, essa será de responsabilidade do apoio/familiares, 

podendo ser oferecida nas paradas dependendo da disponibilidade em cada ponto de 

apoio. 

• NÃO será permitida a entrada de apoio/familiares no rio junto com os atletas na chegada 

a Aruanã, independente da idade, principalmente crianças. 
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UNIFORME 

• A utilização do uniforme é em caráter OBRIGATÓRIO, tanto para o primeiro dia quanto 

para o segundo dia.  Lembrando que o uniforme consta de camisa, bermuda, toca e meia.  

 

DEVERES DA ORGANIZAÇÃO 

• A organização fornecerá aos atletas um kit contendo uniforme completo (camisa, 

bermuda, toca e meia), camiseta promocional e brindes. 

• A organização fará o seguro de todos os atletas e toda a equipe de trabalho da 

organização.  As informações referentes aos valores de cobertura da apólice de seguro 

estarão disponíveis no congresso técnico. 

• Será disponibilizado alojamento para todos os atletas e equipe de trabalho da organização. 

Apoio ou familiares não terão alojamento disponível pela organização. 

• Será disponibilizada alimentação completa para todos os atletas, equipe de trabalho da 

organização e pessoal de apoio. 

• Será disponibilizado transporte de retorno para todos os atletas e equipe de trabalho da 

organização que necessitarem e tiverem solicitado no ato da inscrição. 

 

INFORMAÇÕES 

• Paulo Henrique (62) 99288-1071 (claro)  e 99935-1589 (vivo) 

• Emílio (62) 99848-3445 (vivo)  

• Claudio (62) 99644-0093 (vivo)  


