
11ª Edição Desafio Goiás de MTB 

 

O Clube Araguaia de Ciclismo tem o prazer de informar que estará realizando nos dias 05 e 

06/08/2017 a 11ª Edição do Desafio Goiás de Mountain Bike na cidade de Corumbá de Goiás 

(dentro do Salto Corumbá Camping Clube Hotel). 

A prova 

Esta prova surgiu da vontade de realizar uma prova em nível nacional em Goiás, pois os 

atletas de Mountain Bike do estado são carentes de provas deste tipo, tendo que se deslocar 

para outros estados para participar, fazendo gastos com passagens e hospedagens. A largada 

e a chegada serão no SALTO CORUMBÁ CAMPING CLUBE HOTEL, que fornecerá a estrutura 

básica para a realização do evento. Serão fornecidos aos atletas e seus convidados a 

estrutura básica e espaço físico do clube, incluindo banheiros, duchas, restaurantes, áreas de 

camping, áreas verdes, parques e estacionamentos, sendo que o consumo de produtos e/ou 

serviços dentro do mesmo será de inteira responsabilidade do atleta ou de seus convidados. 

Cada atleta devidamente inscrito e identificado terá direito a levar acompanhantes desde que 

ocupem o mesmo veículo e terá direito a entrar nas dependências do clube no sábado e 

domingo durante a prova sem custo de entrada (exceto para pernoitar na área de camping – 

vide informações abaixo). 

Caso o atleta queira levar mais convidados: 

Ingresso - sábado - valor: R$ 25,00 

Ingresso - domingo - valor: R$ 25,00 

Área de camping - valor: R$ 30,00 por pessoa (com direito ao pernoite) 

 

ENTREGA DOS KITS 

Dia Horário Local 

Sábado 05/08/2017 A partir das 14:00h até as 19:00h Salto Corumbá 

Domingo 06/08/2017 Das 7:00h às 09:40h Salto Corumbá 
 

Os Kits de participação serão entregues no Salto Corumbá Camping Clube Hotel - BR 414 - 

km 56 - Corumbá de Goiás - Goiás - Brasil, no dia 05/08/2017 a partir das 14:00h até as 

19:00h. 

No dia 06/08/2017 das 7:00h às 9:40h - após este horário não haverá entrega de kits. 

Somente serão entregues os kits aos atletas mediante a apresentação de documento de 

identidade e recibo de confirmação de inscrição.  

Será entregue em cada kit do atleta um chip na placa, que são de uso obrigatório do atleta 

em todo o percurso da prova, sendo passível de desclassificação o atleta que não utilizar o 

acessório. Esse chip não precisa ser devolvido após o evento. 

 

DATA E HORÁRIO 

Dia e horário da prova - 06/08/2017 às 10:00h; 

A largada está prevista para as 10:00h do dia 06/08/2017; 

A largada poderá ser adiada devido a algum imprevisto, sendo que isso não terá nenhum 

ônus para a organização da prova. 



ORDEM DE LARGADA: 

 

Horário de Largada Categoria oficial 

10:00 Elite masculino 

10:03 Elite feminino 

10:06 Feminino amador 16 até 34 anos 

10:09 Feminino master (35 anos acima) 

10:12 Sub 23 

10:15 Sub 30 

10:18 Junior 

10:21 Juvenil 

10:24 Master C 

10:27 Master D 

10:30 Over 50 

10:33 Over 55 

10:36 Máster A 

10:39 Máster B 

10:42 Turismo A 

10:45 Turismo B 
Será expressamente obrigatória a entrada do atleta no grid de largada por meio de seu “gate” de 

origem. 

 

´´ 

VALOR DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão limitadas a 1000 vagas e estarão abertas a partir de  

lote 01 30/05/2017 até 11/07/2017  valor  120.00  

lote 02  12/07/2017 a 01/08/2017  valor 150.00  

Até às 20 horas e poderão ser feitas EXCLUSIVAMENTE pelo site www.sistime.com.br.  

O término das inscrições poderá ser prorrogado ou antecipado por iniciativa da organização 

do evento ou pelo simples fato de preenchimento das 1000 vagas disponíveis caso a 

organização entenda que isso possibilitará uma melhor execução ou gerenciamento da prova 

ou de seus recursos, sem que seja necessária a informação prévia por qualquer meio que 

seja. 

AS MESMAS SERAO LIMITADAS A 1000 VAGAS CASO ALCANSE ESTE NUMERO ANTES DA 

DATA CITADA ACIMA AS INSCRIÇOES SERAO ENCERRADAS IMEDIATAMENTE  

Menores de 16 anos só poderão se inscrever quando acompanhados por responsável legal, 

munidos de documento de identidade. O responsável pelo menor assinará, no ato da 

inscrição, termo de responsabilidade e autorização pela participação do menor no evento.  

Não serão aceitas inscrições de menores de 12 anos. 

No ato da inscrição o atleta pagará o valor da inscrição cobrado no período. 

Todos os inscritos receberão kits de participação no evento. 

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


Será obrigatório aos cinco primeiros colocados nas categorias TURISMO-A E TURISMO-B nos 

anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 2013 2014   fazer suas inscrições nas suas 

respectivas categorias por idade. 

 

Nome dos atletas: 

Turismo A 2008 

Geison Rabelo de Souza  

Marcos Marcal Ferreira  

Marcel Mendes Ribeiro  

Edilson Silva do Nascimento  

Ladico Toledo Bravo  

Eliseu Gomes Bezerra dos Santos 

 

Turismo B 2008 

Roberto dos Santos Nicolau   

Cesar Augusto Cardoso  

Alessandro Belo David   

Osvaldino Ferreira Nunes  

Rodrigo Diniz   

Cleiton Jose da Silva 

 

Turismo A 2009 

Juliano Oliveira Mariano 

Neilton Fracisco Dias Morais  

Uederson Alves Santos   

Henrique Amaro Alves de Noronha Coelho  

Bruno Stéfano de Sousa Tavares  

Nelber Alessandro Lopes Abdala 

 

Turismo B 2009 

Osmar Martins da Silva  

Osmundo Iran Silva  

Ronaldo Olimpio da Costa  

Glauber Souza Landim 

Joacil da Costa Cipriano  

Adriano Leite Silva 

 

Turismo A 2010 

Carlos Ferreira da Silva Freitas 

Edimar Modesto de Freitas 

Marco Paulo Camargo 

Rodrigo Magalhães 

Tiago Paraguassu 

Johann Anton Franz Alves Bischoff 

 

Turismo B 2010 

Leandro Dias de Paulo 

Julio Cesar Costa Soares Souto 

João Passos (Bosco) 

Ronan Galvão de Oliveira 

Alexandre Augusto Albuquerque 

Luiz Manoel da Silva 

 

Turismo A 2011 

Otaviano Savio Guimaraes 



Carlos Saraiva Santos 

Silvio Penha de Araujo 

Valdimir Nogueira Reis 

Thiago Andre Tatu 

joao Wesley 

 

Turismo B 2011                                                                                  

Juliano Muniz Taveira 

Djalma Marinho Maia Phu 

Marcio Botelho de Castro 

Kerner Carlos Ferreira Gondim 

Jeferson Barros Jefy 

Paulo Cesar Queiroz de Alcantara 

 

Turismo A 2012 

Wildson Santos Camargo  

Samuel Barbosa  
Frederico Cunha Sales  
Michel Caetano Ribeiro  
Nilton Cardoso Da Silva  

Gabriel Alberto De Souza Guimaraes 
 

 

Turismo B 2012 

Edson Rodrigues  

Jose Gonçalves Dos Santos  
Marcos Martins De Moura  
Huberlandy Jose Alves Lopes  
Andre Garcia  

Gercione Antonio Oliveira Pinto 
 
Turismo A 2013 

Rafael gomes (batedor) 
Layson tavares de oliveira 
Adelson carvalho 
Leonardo aparecido 
Danillo ferreira bispo 
Flavio jorge pereira da silva 

 

Turismo B 2013 

Sandro souza moraes 
Vicentino jose da silva filho 
Sergio vitoriano de oliveira 
Rubens divino silva 

Lucio martins 
Vinicius augusto albuquerque 

 
Turismo A 2014 

Alex Alves Ferreira 

Thiago Pereira Da Silva 

Railon Dias 

Edmar Mendes Deoliveira 

 

Turismo B 2014 

Vercilei Nolasco  

Emerson Rodrigues  

Elder Cabral Dearaujo 

Jader Soares  

Marinisio Rodrigues 

 
 



 

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. O mesmo compromete-se a respeitar as normas da prova, 

respeitar o meio ambiente ao longo do percurso e os outros atletas e aceitam 

incondicionalmente todas as cláusulas deste regulamento.  

Não serão aceitas inscrições em hipótese alguma após o dia 01 de agosto de 2017. As 

inscrições serão encerradas no dia 01 de agosto de 2017 às 20 horas ou por preenchimentos 

das vagas disponíveis (1000) (motivo do encerramento antecipado é que todos os atletas 

serão segurados). Todas as inscrições feitas no site Sistime e não pagas até a data de 

vencimento do boleto serão automaticamente canceladas. 

 

CATEGORIAS 

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

Categoria Sexo/Características Idade 

Elite Masculina Masculino sem limite de idade 

Elite Feminina Feminino sem limite de idade 

Juvenil Masculino entre 12 e 16 anos 

Junior Masculino entre 17 e 18 anos 

Sub-23 Masculino entre 19 e 22 anos 

Sub-30 Masculino entre 23 e 29 anos 

Master A Masculino entre 30 e 34 anos 

Master B Masculino entre 35 e 39 anos 

Master C Masculino entre 40 e 44 anos 

Master D Masculino entre 45 e 49 anos 

Feminino Amador FEMININO  Entre  15 e 29 anos   

Feminino Master FEMININO Acima de 30 anos. 

TURISMO A Masculino Ate 34 anos 

TURISMO B Masculino Acima de 35 anos 

OVER 50 Masculino De 50 a 54 anos 

OVER 55 Masculino De 55 anos acima 
    *A idade do atleta é contada pelo ano de nascimento e não pelo dia. 

 

CRONOMETRAGEM 

A cronometragem será feita com uso de sistema de chips.  

Os atletas receberão um chip e um porta chip junto do kit de participação. O chip e o porta 

chip deverão ser devolvidos imediatamente na chegada, onde uma equipe da organização 

fará o recolhimento dos mesmos. O atleta que não efetuar a devolução do chip está obrigado 

a pagar uma taxa de R$70,00 (setenta reais).  

CLASSIFICAÇÃO 

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

categoria.  

Serão classificados do 1º a 5º lugar aqueles atletas que completarem 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 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 irrevogavelmente desclassificado o atleta que: 

Apresentar-se à competição sob 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.  

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

jogando lixo nas estradas e fazendas que compõem o circuito o atleta terá 1000 metros 

passar pelo ponto de agua para descartar seus lixos após essa metragem será obrigatório 

carregar ate o próximo ponto essa desclassificação não caberá qualquer tipo de recurso  

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

competição, seus apoios, fiscais e colaboradores.  

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

funcionários do clube SALTO CORUMBA.  

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, motos ou 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. 

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 a mesma 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. 

 

 

 

 



PERCURSO 

O percurso será em torno de 50 km para todas as categorias. 

O percurso da prova será marcado 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 o percurso seja considerado apenas de risco médio a organização manterá 

motociclistas ao longo de todo o percurso como apoio às equipes oficias de socorro.  

O atleta poderá contar com 02 pontos de APOIO (água) distribuídos ao longo do percurso e 

01 ponto de apoio para a equipe, onde esta poderá prestar ao atleta assistência, inclusive 

mecânica, desde que respeitadas as proibições relatadas no tópico DESCLASSIFICAÇÃO deste 

documento.  

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. 

 

 

 

ALTIMETRIA 

Será disponibilizada no site www.sistime.com.br na página oficial do evento. 

 

PREMIAÇÃO 

Serão premiados os 05 (cinco) primeiros colocados de todas as categorias conforme segue: 

Premiação em dinheiro – para os colocados entre 1º e 5º lugar de todas as categorias.  

Troféus – para os colocados entre 1º e 5º lugar de todas as categorias. 

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

O atleta que não comparecer no pódio no momento da sua premiação e não ter uma 

justificativa plausível perante o diretor de prova no tempo de 3 minutos após ser chamado 

para compor o pódio será desclassificado e perderá todos os seus direitos aos prêmios. e não 

será aceito qualquer tipo de recurso por este motivo   

Por isto a organização alerta leia com atenção o quadro de horários de premiação logo abaixo 

A organização do Desafio Goiás de MTB - Sr. Luis Carlos Silvestre e Suail Almada - avisa aos 

inscritos na prova que no momento do pódio poderá ser exigido documento de identificação 

do atleta para recebimento da premiação. 

 

 

 

 



Horário das premiações 

Horário Categoria 

14:00h Juvenil 

14:05h Junior 

14:10h Sub 23 

14:15h Sub30 

14:20h Elite fem 

14:25h Over 50 
14:30h Over 55 

14:35h Elite masculino 

14:40h Feminino amador 

14:45h Feminino Master 

14:50h Máster D 

14:55h Máster C 

15:00h Máster B 

15:05h Máster A 

15:10h Turismo A 

15:15h Turismo B 
 

 

 

 Tabela de premiação para pagamentos em espécie  

 

Nº Cat. Categoria 1° 2° 3° 4° 5°  TOTAL 

1 Elite masc. 500 400 300 200 150  1.550. 00 

2 Elite fem. 400 300 200 150 100  1.150,00 

3 Juvenil 300 200 150 100 100  850,00 

4 Junior 300 200 150 100 100  850,00 

5 Sub 23 300 200 150 100 100  850,00 

6 Sub 30 300 200 150 100 100  850,00 

7 Máster A 300 200 150 100 100  850,00 

8 Máster B 300 200 150 100 100  850,00 

9 Máster C 300 200 150 100 100  850.00 

10 Máster D 300 200 150 100 100  850,00 

11 Fem. amador 300 200 150 100 100  850,00 

12 Fem. master 300 200 150 100 100  850,00 

13 Turismo a 200 150 100 100 100  650.00 

14 Turismo b 200 150 100 100 100  650.00 

15 Over 50 300 200 150 100 100  850,00 

16 Over 55 300 200 150 100 100  850,00 

TOTAL - - - - - -  14.200.00 
 

 

 

 



RECURSOS 

Só serão aceitos recursos por escrito, entregues para a organização durante o transcorrer da 

prova ou até 20 minutos após a chegada do interessado. Recursos contra o resultado até 20 

minutos após sua divulgação preliminar. Só serão julgados os recursos por escrito e 

acompanhados de um depósito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) que serão devolvidos 

caso o recurso seja julgado procedente.   

 

SEGURO DOS ATLETAS 

Todos os atletas participantes da 11ª Edição DESAFIO GOIAS DE MOUTAINBIKE serão 

segurados. CONTRA ACIDENTES PESSOAS COM OS SEGUINTES VALORES  

10.000.00 CAUSAS HOSPITALARES  

100.000.00 MORTE 

100.000.00 INVALIDEZ  

 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

DIA 05/08/2017 - SÁBADO 

 

Hor. Atividade 

6:30h Clube liberado 

7:00h Início de montagem da estrutura total do  evento 

8:00h Área de camping liberada 

12:00h Praça de alimentação pronta  e funcionando 

14:00h Início de entrega de kits 

15:00h Pista liberada para treino 

18:00h Pista fechada para treino 

18:30h Encerramento da montagem da estrutura  total do evento 

19:00h Encerramento de entrega de kits 
 

 

 

DIA 06/08/2017 – DOMINGO 

 

 

Hor. Atividade 

6:30h Clube liberado 

7:00h Início da entrega de kits 

8:00h Posicionar todos os pcs 

9:00h Posicionar fiscais 

9:20h Posicionar policia rodoviaria 

9:30h Começar a chamar para grid de largada 

9:40h Encerramento de entrega de kits 

9:45h Será feita uma oração 

9:50h Execução do hino nacional brasileiro 

9:55h Tema da largada 

10:00h Início das largadas 

14:00h Início das premiações 



  
HOSPEDAGENS 

OBS.: Cidades mais próximas: Cocalzinho (8km), Corumbá de Goiás (10km), Pirenópolis (25 

km) e Anápolis (46km). 

 

CORUMBÁ DE GOIÁS 

SALTO CORUMBÁ CAMPING CLUBE HOTEL - BR 414 - km 56 - Corumbá de Goiás - Goiás - 

Brasil - (62)3334-8226 e (61) 4063-8546 (www.saltocorumba.com.br). Área de camping - 

valor: R$ 15,00 por pessoa (com direito a pernoite). 

POUSADA DA PEDRA - Tel.: (62)3338-1373 (Contato: Hernani) 

POUSADA DONA SINHÁ - (62)3338-1282 

POUSO DA PENHA - (62)3338-1373 (Dona Rita) 

POUSADA DO GAÚCHO - (62)3338-1459 (Carlos) 

POUSADA CARAÍBA - (62)8125-9642 (Luiz Carlos) 

POUSADA LÍRIO DO VALE - (62)3338-1318 e (62)8139-5271 (Regina) 

POUSADA BEIRA-RIO - (62)  

POUSO SÃO BENTO - (62)3338-1275 (Marci) 

RECANTO DOS BANDEIRANTES - (62) 3338.1799 | 3334.8221 | 4053.9062 e (61) 4063.8864 

( www.recanto.net) 

POUSADA PARAÍSO DOS SONHOS - (62)3321-1414 

(www.pousadaparaisodossonhos.com.br) 

POUSADA DA LUA - (62)  

POUSADA MONJOLINHO - (62)3338-1251 (Joelma ou Branco) 

POUSADA SERRA DA IRARA - (62)8414-1210 e (62)3255-8640 (João Bosco ou Célia) 

(www.pousadaserradairara.com.br) 

 

COCALZINHO DE GOIÁS 

HOTEL FAZENDA CABANAS DOS PIRINEUS – RODOVIA BR 414 KM15 – (61)3961-5555 - 

ramal 3007 ou (61)9815-0381 (Sr. Augusto). Site www.cabanadospirineus.com.br.  

POUSADA QUERO QUERO - (61)3321-9684 

POUSADA TABAPUAN DOS PIRENEUS - (61)9973-9303, (61)3447-9325 e (62)9288-0214 

(Fabiano) (www.tabapuadospireneus.tur.br) 

HOTEL SÃO JORGE - (62)3339-1160 (Melodia) 

 

 

http://www.saltocorumba.com.br/
http://www.pousadaserradairara.com.br/
http://www.cabanadospirineus.com.br/


PIRENÓPOLIS 

ESTALAGEM ALTER REAL - (62)3331-3323 / (61)3717-1309 / (11)3013-3514 

IKABANA POUSADA - (62)3331-2039 e (61) 9998-1551 

LOFTS QUINTA DO ABADE - (62)9242-4776 

POUSADA AROEIRAS - (62)3331-1209  

POUSADA ARVOREDO - (62)3331-3479 

POUSADA BOUGAINVILLE - (62)3331-3513  

POUSADA CARVALHO - (62)3331-2518 

POUSADA IMPERIAL I - (62)3331-1383 

POUSADA LAGES - (62)3331-3834 

POUSADA RANCHO DO RALF - (62)3331-1162 

POUSADA FLOR DO CERRADO - (62)3331 2838 e 8407 8757 

HOTEL MANDALA - (62)3331-3715    

(Mais informações: www.pirenopolis.tur.br) 

 

Acesso por Goiânia: 

Seguir rumo a Anápolis (BR-060) e no segundo trevo entrar na Belém-Brasilia (BR-153). 

Ainda na área urbana de Anápolis virar à direita no sentido Corumbá (BR-414). Após 

Corumbá siga mais 10 km (sentido Cocalzinho) até o Salto Corumbá. 

ACESSO POR BRASÍLIA: 

Seguir rumo Ceilândia (Estrada Parque) passando por Águas Lindas (BR-070) sentido 

Cocalzinho. Após Cocalzinho, siga mais 8 km (BR-414) até o Salto Corumbá. 

FINALIZAÇÃO 

Às 15:50h serão recolhidos os atletas que porventura ainda não tenham conseguido 

completar o percurso.  

javascript:


Este regulamento é uma versão preliminar do regulamento para a prova e poderá sofrer 

alterações ao longo do período que antecede a prova.  

Todas as versões serão disponibilizadas aos interessados, sendo que a versão válida para 

qualquer consulta, reclamação ou julgamento será a intitulada REGULAMENTO OFICIAL – 

VERSÃO FINAL, que será divulgada em versão impressa e on-line no site 

WWW.SISTIME.COM.BR 

 

DESAFIO GOIÁS DE MOUNTAIN BIKE 

O conteúdo do regulamento é de total responsabilidade dos organizadores do evento.  

LUIS CARLOS SILVESTRE -   SUAIL ALMADA DE CASTRO    

 

Goiânia, 28 de maio de 2017. 


