
SUPER PROVA CORUMBA IV 

 

DATA E LOCAL DA PROVA  

• 13 de agosto de 2017, em Luziânia-GO.  

• Local: Concentração na Mixx Brasil Esportes com largada simbólica até a caixa d’água da Saneago próximo a AABB 

da cidade, onde será realizada a largado oficial! 

ORGANIZAÇÃO  

• Mixx Brasil Esportes Victor Ismael de Jesus  

 

INSCRIÇÕES  

 

ATENÇÃO: TODOS OS PREMIOS ARRECADADOS SERÃO SORTEADO ENTRE OS ATLETAS INSCRITOS E CONFIRMADOS 

ATÉ SEXTA DIA 11/08 POR REDE SOCIAL ( https://www.facebook.com/mixxbrasilbicicletas/ ) PORTANTO NA RETIDA 

DO SEU KIT, JÁ VAI RECEBER O PREMIO CASO SEJA UM ATLETA SORTEADO NO SABADO DIA 12/08. 

• As inscrições serão feitas no site do Sistime http://www.sistime.com.br  

• O valor da inscrição  

• Primeiro Lote - R$ 80,00 até dia 25 de julho. (KIT PARA OS PRIMEIROS 90 ATLETAS CONFIRMADOS).  

• Segundo Lote - R$ 120,00 até dia 10 de agosto. 

• Em hipótese alguma haverá inscrição depois da data de encerramento e nem no local do evento.  

• Não aceitamos inscrições fora do site.  

• Só será permitida a participação de menores de idade com a autorização dos pais ou responsável. (A DECLARAÇÃO 

ESTÁ DISPONÍVEL NO DIA DO EVENTO NO ATO DA RETIRADA DA PLACA).  

• Qualquer dúvida, vijesus35@gmail.com ou (61) 8475-3361 – Victor Ismael.  

• O atleta deverá apresentar um documento de identidade original ou autenticado por ocasião da retirada do 

numeral.  

 

PROGRAMAÇÃO  

• A organização pede a atenção dos atletas aos horários estabelecidos, que serão cumpridos rigorosamente. 

Domingo, 13 de agosto de 2017, 7hs ás 8hs entrega de numerais / chips  

• 08h30m – Alinhamento para a largada  

• 09h00m – largadas da duas categorias MTB e SPEED  

• 13h00m – Premiação  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mixxbrasilbicicletas/
http://www.sistime.com.br/


PERCURSO  

• A Prova realizada na rodovia Jacobina mais conhecida com CORUMBA IV que da acesso a USINA CORUMBA IV para 

a categoria SPEED e MTB. O percurso da Prova será composto de 26 km categorias turismo e Master E, 57km 

podendo variar para mais ou para menos para demais categorias, havendo alguns cruzamentos sinalizado com fitas, 

cal e placas. 

 

OBS. PARA AS CATEGORIAS MTB NÃO SERÃO ACEITOS BIKES COM PNEUS INFERIOR A 

MEDIDA DE 2.0!!!!!! 

 

 

CATEGORIAS 

• Elite - 3 primeiros atletas da geral MTB/SPD formarão a elite MAS/FEM  

• Elite Masculino (5 PRIMEIROS GERAL) 

• Elite Feminino Percurso de mais ou menos 80 km MTB ou SPEED (5 PRIMEIROS GERAL) idade 17 a 99 anos 

• Junior idade de 17 a 18 anos 

• Sub 23 idade de 19 a 23 anos 

• Sub 30 idade de 23 a 29 anos 

• Master A idade de 30 a 34 anos  

• Master B idade de 35 a 39 anos 

• Master C idade de 40 a 44 anos  

• Master D idade de 45 a 49 anos   

• Master E idade de 50 a 99 anos   

• Turismo A idade de 17 a 35 anos  

• Turismo B idade de 36 a 99 anos  

• Turismo Feminino idade de 17 a 99 anos 

• O atleta não poderá inscrever-se em mais de uma categoria nem será permitida a troca de categoria depois de 

efetivada a inscrição.  

 

NUMERAÇÃO DA BICICLETA e DO ATLETA  

• O atleta receberá um numeral o qual deverá ser fixado nas costas acima do bolso da camisa.  

• O atleta receberá dois numerais os quais deverá ser fixado do lado direto e esquerdo do capacete.  

• E responsabilidade do atleta a fixação dos numerais, a organização não si responsabiliza pelos prejuízos caso o 

atleta coloque errado.  

 

SINALIZAÇÃO DO APOIO E ABASTECIMENTO AOS ATLETAS  

• A organização disponibilizará dois pontos de apoio com água.  



 

PREMIAÇÃO  

• Haverá premiação em dinheiro para os 3 primeiros da geral (elite masculino ou feminino) e primeiro e segundo 

colocado das categorias conforme tabela abaixo. 

CATEGORIAS 1º COLOCAÇÃO 2º COLOCAÇÃO 3º COLOCAÇÃO 

ELITE MASCU MTB/SPEED R$ 380,00 R$ 250,00 R$ 200,00 

ELITE FEMINI MTB/SPEED R$ 180,00 R$ 150,00 R$ 100,00 

JUNIOR MTB/SPEED R$ 150,00 R$ 100,00 BRINDE 

SUB 23 MTB/SPEED R$ 150,00 R$ 100,00 BRINDE 

MASTER A MTB/SPEED R$ 180,00 R$ 150,00 BRINDE 

MASTER B MTB/SPEED R$ 180,00 R$ 150,00 BRINDE 

MASTER C MTB/SPEED R$ 180,00 R$ 150,00 BRINDE 

MASTER D MTB/SPEED R$ 150,00 R$ 100,00 BRINDE 

TODAS TURISMO MTB/SPEED 

MASTER E 

BRINDE BRINDE BRINDE 

 

• O valor da premiação poderá sofrer alteração dependendo da quantidade de atletas inscritos nas categorias.  

• Os cinco primeiros de todas as categorias receberão um troféu gravado sua respectiva posição.  

• Medalhas de participação para os todos os atletas que cruzarem a linha de chegada.  

• Não serão aceitos representantes do competidor no pódio.  

• Se o competidor não estiver presente, perderá o direito à premiação. No momento da premiação, o atleta deverá 

estar uniformizado. O atleta que estiver descalço, de chinelo e/ou sem camisa não será premiado e perderá o direito 

à premiação.  

 

PENALIZAÇÕES  

• É obrigatório o uso de capacete, luva, camisa, bermuda/calça, sapatilha ou tênis durante a prova. O atleta que não 

estiver adequadamente uniformizado durante a prova será desclassificado.  

• Serão desclassificados os atletas que: fornecerem falsas informações, praticarem manobras desleais com outros 

atletas, tiverem conduta anti-desportiva mesmo não sendo no momento da prova, atalharem por caminhos não 

permitidos ou pegar carona, trocar de bicicleta, trocar de piloto na bicicleta, não possuir o número de identificação 

durante a prova, estar acompanhado por terceiros no percurso (inclusive animais de estimação), dar ou receber 

manutenção fora dos pontos oficiais de apoio, largar fora da área de sua categoria, tumultuar o trabalho da 

Organização (desde a inscrição até a premiação), desrespeitar organizadores e fiscais, não apresentar todos os 

comprovantes de passagem no Posto de cronometragem.  

• É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio no percurso da prova, sob 

pena de desclassificação do atleta acompanhado.  

• O atleta ou sua equipe cuja equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso e não retirar o lixo será penalizado 

em 3 (três) minutos cada atleta da equipe.  

 



RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES  

• A organização, os promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de 

equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por 

acidentes durante o treinamento ou competição.  

• O atleta, por ocasião da retirada do seu kit, deverá assinar termo se responsabilizando pelo seu bom estado de 

saúde, apto a participar deste evento e isentando a organização e seus patrocinadores de quaisquer acidentes que 

possam ocorrer durante a disputa da prova.  

• É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a competição. A título 

de apoio suplementar, a organização irá fornecer água mineral potável para cada atleta inscrito, em um posto de 

controle ao longo do percurso.  

 

É RESPONSABILIDADE DE CADA PARTICIPANTE  

1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele;  

2) Participa da SUPER PROVA CORUMBA IV, por livre e espontânea vontade, isentando, em seu nome e de seus 

sucessores, os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores de toda e qualquer responsabilidade sobre 

quaisquer consequências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua participação nesta prova, 

NÃO cabendo qualquer tipo de indenização;  

3) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação na Prova; até a data de sua inscrição, 

não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa drogas e não faz uso abusivo 

de bebidas alcoólicas;  

4) Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e 

quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação neste evento, antes, durante ou depois 

de sua realização;  

5) Está ciente de que a prova se desenrola por vias públicas e particulares, abertas ao trânsito normal de veículos, 

em que as leis de trânsito devem ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais 

ou materiais causados por sua participação neste evento;  

6) Está ciente de que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, acessórios, capacete etc.) 

durante toda a Prova;  

7) Está ciente de que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta;  

8) Está ciente de que será desclassificado se jogar embalagens ou lixo ao longo do roteiro e atitudes antiesportivas 

(agressões físicas ou morais, trapaças etc.);  

9) Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento necessário, médico e/ou 

cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados sanguíneos;  

10) Está ciente de que a Medalha do SUPER PROVA CORUMBA IV, é um prêmio especial para aqueles que, 

comprovadamente, completarem o percurso integralmente, dentro dos períodos de tempo estipulados pela 

Organização, não se tratando de brinde ou souvenir de participação;  

11) Está ciente de que, além deste Regulamento Particular, sua participação está sujeita às normas impostas pela 

UCI, Confederação Brasileira. São válidas e serão aplicadas nesta competição as normas disciplinares e regras da UCI 

(União Ciclística Internacional), CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) – disponíveis nos seus respectivos 

websites. 

• IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova.  

 


