
2º Goiás Extreme 
É com muita satisfação que a CICLO SUL realizará a 2ª edição do GOIÁS 

EXTREME, a primeira edição ocorreu em 2015, alcançando um grande e 

reconhecido sucesso. O evento teve a participação de vários atletas de 

nossa cidade e de toda região do entorno. 

Organização: Ciclo Sul  

Responsável: Helton ventura  

 

O evento será realizado no dia 20 de agosto de 2017. Com uma grande 

Festa de aniversário de 5 anos da Ciclo sul. 

 

Programação  

 

 Concentração as 07h00 com café da manhã; pula-pula para crianças, 

corrida kids e praça de alimentação variada; 

  

 SORTEIO DE 3 (TRÊS) BICICLETAS PARA CLIENTES  DA CICLO 

SUL E PARA ATLETAS INSCRITOS; 

 

 Entrega do Kit será realizado até 08h50 do dia do evento; 

 

 Largada simbólica em frente a Ciclo Sul as 09h30 até o Bairro Dos 

Imigrantes, onde será dada a largada oficial;   

 

 Premiação as 13h00. 

 

 

Inscrições: 

 

As inscrições serão feitas pelo site sistime:  http://.sistime.com.br 

 

 

 

http://.sistime.com.br/


 

Valores das inscrições: 

  

Primeiro lote de 01/05 até 31/05  ( R$ 85,00) 

  

Segundo lote de 01/06 até 14/08  (R$ 120,00) 

 

 

 

(NÃO HAVERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, INSCRIÇÕES NO LOCAL).   

 

Só será permitida a participação de menores de idade com a 

autorização dos pais ou responsáveis. 

 

 

CATEGORIAS  

Para subir ao pódio, o atleta deverá estar uniformizado. O atleta que estiver descalço, de 

chinelo e/ou sem camisa, não será premiado e perderá o prêmio e os pontos adquiridos. O 

atleta que não estiver no pódio no momento da premiação EM ATÉ 3 MINUTOS APÓS O 

CHAMADO DA ORGANIZAÇÃO perderá o prêmio e os pontos adquiridos. 

Obs: Não serão aceitos representantes para receber a premiação no pódio 

 Elite                 (livre) 

 Juvenil -14 a 16 anos 

 Junior - 17 a 19 anos  

 Sub 30 - 20 a 30 anos 

 Máster A - 30 a 34 anos 

 Máster B - 35 a 39 anos  

 Máster C - 40 a 44 anos  

 Máster D - 45 a 49 anos  

 Turismo A - até 35 anos  

 Turismo B - 36 anos acima  

 Turismo feminino  

 Over de 50 anos de idade a cima 

 Categoria  Kids: Inscrições na hora do evento 

(valor 2 Quilos de alimento não perecível) . 

Premiação medalha 
 

 



PREMIAÇÃO: 

 

ELITE:     Premiação em dinheiro:  Primeiro R$ 600 reais, Segundo R$ 

400 reais , Terceiro R$ 200 reais . 

 

JUNIOR:   Premiação em dinheiro: Primeiro R$ 300 reais, Segundo R$ 

200 reais, Terceiro 100 reais. 

 

SUB 30:  Premiação em dinheiro: : Primeiro R$ 300 reais, Segundo R$ 

200 reais, Terceiro 100 reais. 

Master A, B, C e D: Premiação em dinheiro; : Primeiro R$ 300 reais, 

Segundo R$ 200 reais, Terceiro 100 reais. 

 

OBS: OS COLOCADOS NAS QUARTAS E QUINTAS COLOCAÇÕES, 

DAS CATEGORIAS ACIMA EXPOSTAS, RECEBERÃO BRINDES E 

TROFÉUS. 

 

Estreantes A e B:     brinde e troféu  

 

Femínino:                 brinde e troféu  

 

Todos que completarem o percurso ganharão medalhas de participação. 

 

Obs.: Caso não de o total de atletas esperado os valores poderão 

ser alterado 

 

 

 

SERÃO DESCLASSIFICADOS OS ATLETAS QUE:  

 Fornecerem falsas informações; 

 Praticarem manobras desleais com outros atletas; 

 Tiverem conduta antidesportiva, mesmo não sendo no momento 

da prova; 

 Atalharem por caminhos não permitidos ou pegar carona; 

 Trocarem de bicicletas;  

 Não possuírem o número de identificação durante a prova; 

 Pegarem vácuo de terceiros não inscritos na prova. 

 Somente será permitido apoio nos pontos pré determinados, 

ficando sujeito a desclassificação o atleta que tiver apoio fora 

desses pontos. 



 Para subir ao pódio, o atleta devera estar uniformizado. O atleta 

que estiver descalço, de chinelo e/ou sem camisa, não será 

premiado e perdera o prêmio. 

 O atleta que não estiver, no pódio no momento da premiação em 

ate 3 minutos após o chamado da organização perdera o prêmio   

 Não serão aceitos representantes para receber a premiação no 

pódio   

    

Será obrigatório o uso de capacete; luvas; camisa; bermuda/calça; 

sapatilha ou tênis. O atleta que não estiver adequadamente 

uniformizado durante a prova será desclassificado. 

 

 

RESPONSABILIDADE DOS PARTICIPANTES:  

 

 Não jogar lixo na trilha; 

 Avaliação médica em dias e em plena saúde fisica; 

 A organização do evento colocar-se-á a disposição dos ciclistas 

para qualquer tipo de emergência; como serviço de ambulância para 

atendimento e remoção para hospital da rede pública, mais próxima 

do local de evento. Contudo, o ciclista poderá decidir-se por outro 

sistema de atendimento, Eximindo, assim, a organização, de 

qualquer responsabilidade, desde a remoção, Transferência até 

atendimento médico. 

 Não haverá reembolso por parte da organização, bem como de 

seus patrocinadores, apoiadores, de nenhum valor correspondente a 

equipamentos e  acessórios deixados pelos participantes no local do 

evento, independente de qual valor ou motivo, nem por qualquer 

extravio materiais ou prejuízo que por ventura os participantes 

venham a sofrer por sua participação na prova; 

 

 O atleta deverá chegar com antecedência, apresentar um 

documento de identidade ou outro documento com foto para a 

retirada do numeral. 

 

 

 

 

OBS.: Haverá dois pontos de água, todo trajeto estará marcado e 

sinalizado com cal, faixas e com fiscal de prova em vários pontos 

estratégicos, bem como marcação de placas 

 

Local;  https://goo.gl/maps/Ur8NPeEZEiE2 

 

https://goo.gl/maps/Ur8NPeEZEiE2


Qualquer duvida entre em contato: ciclosul123@gmail.com ou 61-

985654405 

 

 

   

 

mailto:ciclosul123@gmail.com

