
Regulamento VENTURA BIKE RACE 2018 

 

- Formato e calendário das etapas. 

Local: Goianira dias 26 e 27 de maio de 2018 (o local da corrida fica a 20km de 
Goiânia) 
Formato da Prova: Cross Country Olímpico (XCO) e Cross Country Trip Trail 
(XCP) 
No sábado dia 26 será disputada em um circuito fechado, com o mesmo formato 
das provas dos Jogos Olímpicos: circuito de 4 a 6 km de extensão, onde os 
atletas são obrigados a percorrer o circuito por um número determinado voltas, 
de acordo com a categoria.  

Número de voltas para as categorias do XCO: 

Grupo 1 de largada (percurso reduzido) 

3 voltas= Juvenil, Turismo A, Turismo B, Sub-55.  

3 voltas= Infanto Juvenil, Over-55.  

1 volta= Para desportista.  

 

Grupo 2 de largada (percurso completo) 

3 voltas= Sub-40, Sub-35, Sub-30. 

3 voltas= Sub-45, Sub-50. 

 

Grupo 3 de largada (percurso completo) 

4 voltas= Elite masculino, Sub-23 masculino.  

3 voltas= Junior. 

3 voltas= Elite feminino, Sub-23 feminino, Sub-40 feminino, Over 40 feminino.  



No domingo dia 27 será disputada em um circuito fechado XCP de 55 km de 
extensão em uma única volta para todas as categorias. 

O campeão do evento será determinado pelo menor tempo geral na soma dos 
dois dias de competição.  

É obrigatório o atleta participar dos dois dias de competição para participar do 
resultado geral do evento e pontuar para o Ranking Goiano e Brasileiro de XCO. 
Caso o atleta opte por participar apenas de um dia de competição, ele será 
automaticamente desclassificado do evento, pontuação e premiações.  

 

Das categorias 

Idade completa em 31/12/2018 é a data base para o cálculo das categorias de 
acordo com as regras da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), FGC e 
UCI 

 
 a) MASCULINO – MOUNTAIN BIKE  
ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO 
SUB 23: 19 A 22 ANOS 
SUB 30: 23 A 29 ANOS  
JUNIOR: 17 A 18 ANOS  
JUVENIL: 15 A 16 ANOS  
INFANTO–JUVENIL: 12 A 14 ANOS  
SUB 35: 30 A 34 ANOS  
SUB 40: 35 A 39 ANOS  
SUB 45: 40 A 44 ANOS  
SUB 50: 45 A 49 ANOS  
SUB 55: 50 A 54 ANOS  
OVER 55: 55 ANOS ACIMA  
TURISMO A: 18 A 35 ANOS 
TURISMO B: 36 ANOS ACIMA 
 
b) FEMININO – MOUNTAIN BIKE 
ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO  
SUB 40: 30 A 39 ANOS 
OVER 40: 40 ANOS ACIMA  

 

 

 

 



PROGRAMAÇÃO (1ª etapa XCO e 2ª etapa XCP) 

Sexta Feira: 
 9h00 às 19h00 – confirmação das inscrições e entrega dos kits na loja 

Goiânia PRO CICLO em Goiânia. 
 
 
Sábado: 
 8h00 às 13h00 – confirmação das inscrições e entrega de numerais. Seção 

de reconhecimento de pista no caso da etapa 1 XCO. 
 
Serão 3 grandes largadas no XCO 

 14h Largada Grupo 1 – largada de 1 em 1 minuto entre categorias 

 15h Largada Grupo 2 – largada de 3 em 3 minutos entre categorias 

 16h Largada Grupo 3 – diferença de 1min entre a largada única masculina  
e largada única feminina  

** FIQUEM ATENTOS !  As ordens de largada poderão e provavelmente serão 
remanejadas pelo diretor de prova durante o evento para evitarmos transtornos. 

** Teremos a prova da categoria KIDs em qualquer momento durante o evento 
de hoje. Essa categoria são para crianças abaixo de 10 anos. 

 

 
Domingo: 
 
 8h30 – Inicio do alinhamento dos Grupos para largada 

  9h - Primeira largada Grupo 1 

  9h20 - Segunda largada Grupo 3 

  9h22 - Terceira largada Grupo 2  

  14h30 – Premiação do evento 
** Teremos a prova da categoria KIDs em qualquer momento durante o evento 
de hoje. Essa categoria são para crianças abaixo de 10 anos. 

 

Tempo de Prova  -- Trip Trail XCP. 

 

A prova terá tempo limite de 4  horas após o horário de largada para a prova Trip 
Trail. Todos os atletas que chegarem a partir deste horário estarão 
automaticamente desclassificados. Teremos veículos recolhendo os atletas com 
o tempo limite estourado no percurso. Estes atletas serão obrigados a 
abandonar a prova. Caso o atleta se recuse a abandonar a prova a organização 
não se responsabilizará por qualquer acidente, furtos, roubos, entre outros 
sinistros, pois toda a estrutura de atendimento médico, equipes de resgate, 
seguranças e fiscais estarão desmobilizados da prova após o tempo limite. 

 



**A organização poderá antecipar ou retardar as largadas com aviso prévio em 
no  mínimo 60 minutos; 

 

SINALIZAÇÃO 

 

 

IMPORTANTE: As placas de MUITO PERIGOSO! DEVAGAR estarão 
sinalizando os “mata-burros” que são freqüentes na região e durante o percurso 
 

 

- Das inscrições e identificações numéricas 

 -As inscrições se encerram no dia 25 de maio 2018 as 18hr. 

 IMPORTANTE : todos os atletas devem levar o documento original ou 
autenticado na confirmação da inscrição. O atleta que não apresentar 
este documento não corre. 

 A inscrição é pessoal e intransferível e não reembolsável 

 Pedimos que preencham a ficha com LETRA LEGÍVEL e que tenham 
atenção ao preencher e responder a ficha médica 

 Na inscrição o atleta receberá um kit de identificação numérica que deve 
usar durante todo o evento 

 Em caso de perda ou quebra do kit de identificação numérica será 
cobrado R$ 20,00 para substituí-lo; 

 - os números danificados serão trocados pela organização, sem ônus 
para o atleta, desde que o material danificado seja entregue à 
organização 

 

 apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda das placas, 
sob pena de multa e desclassificação do atleta. A mudança na 
programação visual da numeração (a placa não pode ser cortada por 
exemplo) obrigará o atleta a adquirir um numeral novo, estando ainda 
sujeito a punição 

 



 Atleta sem identificação numérica será desclassificado, exceção aos que 
perderem número por acidente comprovado pelo PC do evento. 

 

 
PENALIZAÇÕES (obedeceremos o Regimento interno da FGC e CBC) 

 É obrigatório o uso de capacete, camisa, bermuda, sapatilha ou tênis 
durante a prova. O atleta que não estiver usando os equipamentos de 
segurança será desclassificado, mesmo durante o treinamento de sábado. 

 Fica proibido o uso de camisas de manga longa, calças ou bermudas cujo 
comprimento fique abaixo do joelho  

 O uso de manguitos poderá ser liberado pelo comissário/árbitro/diretor de 
prova em função das condições climáticas e da temperatura no dia da prova. 

 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 ou atleta 
não possuir pelo menos um dos números 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, desrespeitar membros da organização, 
tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação), 
não apresentar todos os comprovantes de passagem nos PCs de roteiro e 
outros previstos no regulamento da prova. 

 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. 

 Atleta não presente ao pódium devidamente uniformizado, Camisa, bermuda  
e devidamente calçado ( não será permitido o uso de chinelos ) perderá o 
direito à  premiação. Não aceitaremos representante do atleta no pódium, 
salvo acidente durante o evento. 

 Se o atleta ou sua equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso  será 
penalizado com tempo de 30segundos no tempo geral. 

 

 

 

- Das equipes e apoio  

 Não será permitida a troca de bicicleta e o apoio técnico se fará somente 
na área de suporte ao atleta (hidratação/alimentação e mecânica), 
definida em pontos estratégicos pela organização.  



 O atleta deverá se apresentar para vistoria técnica e lacre da bike até 30 
minutos antes da largada de sua categoria. Ao término da prova o atleta 
deverá se apresentar aos comissários de conferência de lacre para 
validar sua chegada. 

 

Das premiações  

 Troféus e medalhas de classificação aos 5 (cinco) primeiros de cada 
categoria geral. 

 Medalhas de participação para todos os atletas que completarem os dois 
dias de competição. 

 Na premiação o atleta deverá apresentar seu documento de identidade 
original. 

Categoria 1º 2º 3º 4º 5º 
Elite Masculino R$ 700,00 + 

Kit Dynamic 
Lab 
 

R$ 400,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 
 

R$ 300,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 
 

R$ 
200,00 
 

R$ 
100,00 
 

Elite Feminino R$ 400,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 
 

R$ 200,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 
 

R$ 100,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 
 

Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Sub 23 R$ 400,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 

R$ 200,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 

R$ 100,00 Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Junior R$ 300,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 

R$ 200,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 

R$ 100,00 Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Sub-30 R$ 300,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 

R$ 200,00 R$ 100,00 Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Sub 35 R$ 300,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 

R$ 200,00 R$ 100,00 Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Sub 40 R$ 300,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 

R$ 200,00 R$ 100,00 Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Sub 45 R$ 300,00 + 
Kit Dynamic 
Lab 

R$ 200,00 R$ 100,00 Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Sub 50 Sapatilha 
Northwave + 

Pedal 
Session 

Ferramenta 
S-Tr3s 

Luva 
VELON 

Luva 
VELON 



Kit Dynamic 
Lab 

Sub 55 Sapatilha 
Northwave + 
Kit Dynamic 
Lab 

Pedal 
Session 

Ferramenta 
S-Tr3s 

Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Over 55 Sapatilha 
Northwave + 
Kit Dynamic 
Lab 

Pedal 
Session 

Ferramenta 
S-Tr3s 

Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Juvenil Sapatilha 
Northwave + 
Kit Dynamic 
Lab 

Pedal 
Session 

Ferramenta 
S-Tr3s 

Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Infanto juvenil Sapatilha 
Northwave + 
Kit Dynamic 
Lab 

Pedal 
Session 

Ferramenta 
S-Tr3s 

Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Sub 23 feminino Sapatilha 
Northwave + 
Kit Dynamic 
Lab 

Pedal 
Session 

Ferramenta 
S-Tr3s 

Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Sub 40 feminino Sapatilha 
Northwave + 
Kit Dynamic 
Lab 

Pedal 
Session 

Ferramenta 
S-Tr3s 

Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Over 40 feminino Sapatilha 
Northwave + 
Kit Dynamic 
Lab 

Pedal 
Session 

Ferramenta 
S-Tr3s 

Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Turismo A Luva VELON 
+ Kit 
Dynamic Lab 

Luva VELON Luva VELON Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Turismo B Luva VELON 
+ Kit 
Dynamic Lab 

Luva VELON Luva VELON Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

Para Desportista Luva VELON 
+ Kit 
Dynamic Lab 

Luva VELON Luva VELON Luva 
VELON 

Luva 
VELON 

 

**premiação extra de 1 Sessão de recuperação na clínica Recovery Club em Goiânia 
para 3 primeiros colocados de cada categoria.  

**sorteio de uma bicicleta SCOTT ASPECT 950 2018 para os participantes da corrida 
que competirem os dois dias. 

**todos os brindes de premiação são materiais atualizados e novos fornecidos pelos 
nossos patrocinadores como Northwave (marca italiana de sapatilhas), Scott e outros 



SEGURO ATLETAS  

 A VENTURA BIKE RACE  visando a integridade física de seus participantes, 
findou uma parceria com a __________________, empresa que administra o 
seguro  _______________ . A cobertura individual são: Morte Acidental e 
Invalidez por Acidente no valor de R$ _____________e Despesas Médico 
Hospitalares no valor de R$ ____________ 

 

 
RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

1) A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, 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. 

2) 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 poderá fornecer água potável para cada atleta inscrito, em 
postos de controle ao longo do percurso. 

3) É responsabilidade de cada participante:  

 Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em 
caso de acidente). As equipes médicas que apoiam o evento 
prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do 
acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí termina a 
sua responsabilidade. Todas despesas hospitalares correrão por 
conta do acidentado.  

 Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da 
natureza.  

 Receber a marcação nos Pcs de roteiro e apresentá-las ao PC de 
chegada (somente na etapa  #2 de XCP). 

IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova. 

 

 

 
PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM 

 A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que 
tiverem alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito 
antes da prova. Caso contrário, todas as imagens serão tidas como 
liberadas para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer 
compensação financeira 

 

 



Das Generalidades  

Este é um evento particular dos organizadores Maurício Fontenelle, Matheus 
Ventura, André "Socó" e Omar.  

 Considerações, normas específicas da etapa e julgamento de atitudes anti-
esportivas e demais generalidades serão julgadas e deferidas pelo conselho 
técnico da competição. 

 

PRESTIGIE OS PRODUTOS E SERVIÇOS DAQUELES QUE APÓIAM O 
NOSSO ESPORTE        .         
 
 


