
Nome do evento: Randoneiro 300km – Goiás Adentro 

Data / Hora de saída: 03/03/2018 - 05:00. 

Data / Hora de Encerramento: 04/03/2018 - 01:00. 

Valor: R$ 90,00 até 21/02/2018. 

 R$ 100,00 até 28/02/2018. 

Informações: audaxgoias@gmail.com / www.sistime.com.br 

Regulamento: www.audaxgoias.blogspot.com.br 

Local de Saída: Posto Tabocão IV / Galeão Hotel. (BR-060) - Goiânia-GO. 

Medalha Francesa: Para este Brevet não haverá disponibilidade para solicitação da 

Medalha Francesa. 

Mapa do Percurso: 

 

Arquivo para GPS: (Anexo) 

mailto:audaxgoias@gmail.com
http://www.sistime.com.br/
www.audaxgoias.blogspot.com.br


Carta de Rota: (Anexo) 

 

ATENÇÃO: Antes de confirmar a inscrição leia as informações gerais a seguir. 

Informações Gerais: 

Passaporte: 

No dia do evento será entregue a cada um dos inscritos um cartão passaporte indicando 

os pontos de controle e uma sacolinha “zip” para colocar os comprovantes de passagem 

nos pontos. 

Na chegada do percurso entregar o passaporte assinado junto com os comprovantes dos 

PCs. Sem essas informações não será possível fazer a homologação do brevet. 

Brevet: 

Cada participante deverá completar o percurso proposto, pegando algum comprovante 

que indique a passagem pelo PC. Preferencialmente ticket de compra. 

Os PCs indicados pela organização são estabelecimentos como postos de combustíveis, 

restaurantes ou lanchonetes com estrutura para atender os ciclistas. 

Na carta de rota estará indicado os horários de referência para passagem pelos Pontos de 

Controle. Esses horários servem de orientação para que o ciclista tenha controle do seu 

ritmo. 

O ciclista deverá ser AUTOSSUFICIENTE não podendo receber qualquer ajuda externa 

fora dos Pontos de Controle. Durante o percurso é permitida apenas a ajuda de outro 

ciclista participante do evento. 

NÃO HÁ SUPORTE por parte da organização, havendo desistência deverá ser 

informado nos números que constarão na Carta de Rota. 

Itens obrigatórios: 

- Colete refletivo; 

- Iluminação dianteira (luz branca) e traseira (luz vermelha); 

- Bateria suficiente para o tempo que pedalar durante a noite; 

- Capacete. 

ATENÇÃO: Quem não tiver com todos os itens acima em funcionamento não serão 

autorizados a iniciar o desafio. 

Resumo do Percurso:  



Posto Tabocão IV (BR-060) – Saída do posto sentido Abadia de Goiás pela BR-060. 

Seguir até o trevo de acesso à cidade de Cezarina-GO / Palmeiras de Goiás-GO. 

Palmeiras de Goiás (KM 78): PONTO DE CONTROLE 1. Pegar comprovante de 

passagem na panificadora CASA DO PÃO. Seguir pela avenida principal até a saída para 

Nazário-GO (GO-156). 

Nazário (KM 106) – PONTO DE CONTROLE 2. Na chegada ao trevo para Nazário, 

no lado esquerdo da rodovia pegar comprovante no SUPERMERCADO TREVÃO. 

Seguir pela GO-060 sentido Turvânia. 

Turvânia (KM 133) – PONTO DE CONTROLE 3.  Na chegada ao trevo parar na 

lanchonete Jackson/Posto Ipiranga, pegar comprovante. Seguir pela avenida lateral do 

posto (Av. Ulisses Guimarães) até acessar a saída para Palminópolis. 

Palminópolis (KM 154) – No trevo de acesso à cidade seguir pela avenida principal e 

acessar a rodovia GO-162, sentido Jandaia. 

Jandaia (KM 185) – Seguir direto sentido Indiara. 

Indiara (KM 204) – PONTO DE CONTROLE 4. Antes de chegar na BR-060 entrar à 

esquerda, na terceira quadra acessar o posto/lanchonete Indiara. 

Posto Tabocão IV (BR-060) – CHEGADA. Após a empresa GOIÁS EVENTOS, 

acessar a via lateral da rodovia para poder ter acesso ao viaduto que dá entrada ao 

Posto/Hotel. Realizar o registro de chegada e apresentar os comprovantes de passagem 

pelos pontos de controle. Entregar cartão passaporte. 


