
Ultimo regulamente 23/07/2018 = 09/08/2018 

 

A prova será organizada por VICTOR ISMAEL no dia 22/23 de setembro de 2018  

 

OBJETIVO 

A prova tem caráter competitivo/lazer/superação, com a finalidade de interação dos ciclistas do 

interior do estado de Goiás, do DF e entorno em geral. Com à vontade de criar uma prova de 

DUPLAS E SOLO para atender todas as faixas etárias, atletas profissionais e iniciantes. A 

prova tem por objetivos principais incentivar a prática do Mountain Bike, buscar a interação 

entre os ciclistas da região e fomentar o turismo desportivo na região do entorno do DF em 

Luziânia.  

 

A PROVA 

O percurso terá aproximadamente 90km (noventa quilômetros) no completo e 65km (sessenta 

e cinco quilômetros) no reduzido. Largando da cidade de Luziânia-GO, passando por estradas de 

terra/asfalto da região. O percurso será marcado em seus pontos críticos com marcas de cal 

e/ou placas indicando as entradas corretas, minimizando assim o risco de atletas perdidos na 

prova. Nos pontos de congruência haverá um fiscal de prova para que nenhum atleta corte 

caminho. Haverá 5 pontos de água durante a prova, distribuídos estrategicamente no percurso. 

Nos pontos de água, o atleta poderá receber auxilio mecânico de suas eventuais equipes de 

apoio. O auxilio mecânico ou suporte fora do ponto de apoio NÃO acarretará em penalidade. 

Embora o percurso seja considerado apenas de risco médio a organização manterá motociclistas 

e fiscais nos pontos críticos do mesmo, dando apoio aos ciclistas inscritos na prova. A segurança 

e a integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, sendo que os 

organizadores, patrocinadores, apoios e a equipe da prova, em nenhuma circunstância poderão 

ser responsabilizados por acidentes ou outras ocorrências, ficando a responsabilidade a cargo 

dos mesmos.  

 

DATA E HORARIOS  

A prova será realizada no dia 22 de setembro no AEROCLUBE ao lado da AABB em formato de 

SHORT TRACK em um percurso dentro das dependências da mesmo e no dia 23 de setembro de 

2018 uma super maratona na cidade de Luziânia-GO. A largada e chegada dos atletas serão no 

mesmo local, onde contarão com toda a infraestrutura do evento. O bar, representada 

oficialmente pelo AEROCLUBE, fornecerá nas dependências do CLUBE, almoço e bebidas entre 

às 10:00 e 16:00 do dia 23 sendo o valor cobrado pela alimentação a cargo da mesma. O almoço 

bem como qualquer outro tipo de alimento comercializado é de inteira responsabilidade da 

empresa em referência.  

 

 

 



 

OS PERCURSOS 

 

O SHORT TRACK terá um percurso de aproximadamente 1,5km com obstáculos manuais, com 

intuito de aproximar os atletas do público, cada bateria terá um tempo de 15 minutos mais uma 

volta, largando primeiro os números pares, depois os números impares, se classifica os top 10 

de cada bateria, realizando a bateira final. Serão apenas uma bateria feminina sub 35 anos e 

uma bateria over 35 anos. Os cinco primeiros colocados sobem no pódio. 

 

A MARATONA tem um percurso de 90km com 10 de asfalto na ida e 10 de asfalto na volta, o 

percurso e todo composto por estradas e estará bem marcado. 

 

FORNECEREMOS na Maratona 5 PONTO DE APOIO com água, gelo, batata, jujuba, bolacha de 

sal e etc. 

 

A LARGADA 

A largada será pontualmente às 8:00 podendo ser adiada para as 9:00 da manhã para todas as 

categorias, que serão alinhadas de acordo com a determinação da prova. A dupla que cruzar a 

linha de chegada após 7 horas decorridos da largada (aproximadamente às 15:00) estará 

desclassificada da prova. Haverá um ônibus vassoura, o participante que se recusar a entrar no 

ônibus, terá sua placa de participação recolhida e estará fora do evento.  

 

A PREMIAÇÃO  

A Premiação das DUPLAS/SOLO terá início às 14:00, desde que todos que formarão o pódio 

tenham cruzado a linda de chegada. Este horário pode ser antecipado caso aja a possibilidade. 

 

AS INSCRIÇÕES  

As inscrições somente serão feitas pelo site: www.sistime.com.br valor das Inscrições no valor 

de R$179,00 por dupla, e ou 96,00 SOLO para participar do SHOT TRACK no sábado dia 22 e da 

MARATONA no domingo dia 23.  

 

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

evento, caso entenda que isso possibilitará uma melhor execução ou gerenciamento da prova e 

de seus recursos, sem a necessidade de informação.  

 

 



 

 

Categorias  

DUPLAS / SOLO CATEGORIA IDADE PERCURSO 
DUPLA MASCULINA OPEM  39 anos até 31/12/2018 COMPLETO 90 KM 

DUPLA MASCULINA  MASTER 49 anos até 31/12/2018 COMPLETO 90 KM 

DUPLA MASCULINA  GRAN MASTER 50 anos desde 01/01/2018 COMPLETO 65 KM 

DUPLA MASCULINA NELORE (90KG NO FIM) IDADE LIVRE COMPLETO 90 KM 

DUPLA MASCULINA SPORT IDADE LIVRE REDUZIDO 65 KM 

DUPLA MISTA MISTA IDADE LIVRE REDUZIDO 65 KM 

    

SOLO  SUB 30 30 anos até 31/12/2018 COMPLETO 90 KM 

SOLO  OPEM  39 anos até 31/12/2018 COMPLETO 90 KM 

SOLO MASTER 49 anos até 31/12/2018 COMPLETO 90 KM 

SOLO  TURISMO A 35 anos até 31/12/2018 REDUZIDO 65 KM 

SOLO TURISMO B 35 anos des 01/01/2018 REDUZIDO 65 KM 

SOLO FEMININO SPORT IDADE LIVRE REDUZIDO 65 KM 

SOLO GRAN MASTER 50 anos desde 01/01/2018 REDUZIDO 65 KM 

 

Todos os Atletas inscritos deverão apresentar um documento com foto na retirada do kit. Os 

Atletas deverão comprovar suas idades afim de confirmar suas categorias junto à organização. 

Os Atletas inscrito em categoria que não correspondem a soma de suas idades serão 

desclassificados da prova. *A idade do atleta é contada pelo ano de nascimento e não pelo dia.  

A DEFINIÇÃO DE CATEGORIA VALE PARA O ATLETA MAIS JOVEM CASO SEJA FORMADO DUPLA 

COM IDADES MUITO DIFERENTES  

 

Entrega das Placas de Numeração Serão entregues somente nos dias: 22 de setembro das 08:00 

às 13:00 no AEROCLUBE próximo a AABB, e das 6:30 às 7:30 no local da largada (após este 

horário não haverá entrega). Somente serão entregues os kits aos atletas mediante a 

apresentação de documento de identidade e recibo de confirmação de inscrição. Os atletas 

menores de 18 anos deverão apresentar na retirada dos kits, aos organizadores da prova, uma 

autorização assinada pelos responsáveis legais do atleta.  

 

 

PREMIAÇÃO  

Serão premiadas as 5 (cincos) primeiras colocações de todas as categorias com medalhas e 

dinheiro para as 3 (três) primeiras na maratona e troféus para o primeiro de cada categoria no 

short track.  

 

 

Haverá Premiação em dinheiro para as 3 (três) colocações mais rápidas de cada categoria que 

completarem o percurso conforme tabela abaixo. 



 CATEGORIAS 1º 2º 3º 
 

1 DUPLA OPEM PRO R$300,00 R$250,00 R$200,00  
2 DUPLA MASTER PRO R$300,00 R$250,00 R$200,00  
3 DUPLA NELORE PRO R$300,00 R$250,00 R$200,00  
4 DUPLA MASC LIVRE SPORT R$250,00 R$200,00 R$180,00  
5 DUPLA MISTA SPORT R$250,00 R$200,00 R$180,00  

      
       6 SOLO SUB 30 PRO    R$120,00   R$100,00    R$80,00  

7 SOLO OPEM PRO R$120,00 R$100,00 R$80,00  
8 SOLO MASTER PRO R$120,00 R$100,00 R$80,00  
9 SOLO TURISMO A SPORT R$100,00 R$90,00 R$80,00  

10 SOLO TURISMO B SPORT R$100,00 R$90,00 R$80,00  
11 SOLO FEMININO SPORT R$100,00 R$90,00 R$80,00  
12 SOLO G MASTER SPORT R$100,00 R$90,00 R$80,00  

    

 

 

  R$2.160,00     R$1810,00  R$1520,00  
 

      
  

 

Obs. Se não atingir o número mínimo de 10 inscritos, não haverá premiação em dinheiro na 

respectiva categoria. 

 

Haverá medalhas de participação para todos os participantes que completarem o percurso no 

intervalo menor que 7 horas de prova.  

 

A CLASSIFIÇÃO  

A classificação se dará por ordem simples de chegada e relacionada à sua categoria, onde 

contará o seu tempo e/ou posição do último atleta da dupla quando cruzar a linha de chegada. 

Os dois atletas da dupla deverão chegar juntos! O não cumprimento desta regra implicará na 

desclassificação da dupla. Serão classificadas as duplas 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 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.  

 

A DESCLASSIFICAÇÃO 

Será irrevogavelmente desclassificado os atletas que: Apresentar-se à competição sob efeito de 

álcool ou qualquer outra droga ilegal. Serem flagrados pela organização consumindo qualquer 

espécie de droga, ainda que de uso permitido, estimulante, anabolizante ou qualquer outra que 



possa pôr a segurança do usuário em risco, ou ainda a de outros atletas, o público, os 

organizadores, forem flagrados 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 (mil) 

metros após passar pelo ponto de água para descartar seus lixos, após essa metragem será 

obrigatório carregar até 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. Agir de forma desleal durante qualquer parte da 

prova. Não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios (capacete e roupas adequadas à 

prática do ciclismo) durante todo o percurso da prova. Utilizar durante a prova de qualquer 

recurso externo, entre eles vácuo de carros, motos ou outros. Usar, em qualquer parte do 

percurso, uma bicicleta diferente da que iniciou a prova, mesmo que completando a prova com 

a bicicleta da largada. Descaracterizar os números que irá receber da organização. Inscrever-se 

na categoria que não corresponde sua idade comprovada em documentação. 

 

OUTRAS NORMAS IMPORTANTES COM BASE NA DESCLASSIFICAÇÃO  

Será extremamente proibido o acompanhamento e abastecimento a qualquer atleta durante o 

percurso sob pena de desclassificação imediata. O abastecimento por parte do apoio individual 

só será permitido nos pontos de apoio. As duplas terão que andar juntas o tempo todo tendo 

que passar pelos pontos de controle onde suas placas serão marcadas. Os ciclistas que 

alcançarem a linha de chegada sem as marcações devidas dos pontos de controle serão 

desclassificadas. Se um dos ciclistas da dupla desistir da prova o outro poderá terminar o 

percurso sabido que sua dupla estará desclassificada. Recurso Só serão aceitos recursos por 

escrito, entregues para a organização até 20 minutos após a divulgação preliminar ou final dos 

resultados e serão julgados somente os documentos por escritos e acompanhados de um 

pagamento no valor de R$ 100,00 (cem reais) que serão devolvidos caso o recurso seja julgado 

procedente. Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelos diretores de prova e a 

comissão organizadora do evento.  

 

 

 

Autorização para menores de 18 anos em eventos públicos Baseado na Portaria Nº 018/2004 - 

1ª Vara da Infância e da Juventude Eu, _____________________________________________ 

(nome completo do pai/mãe Nome do Responsável pelo menor ou responsável legal), 

portador(a) do RG nº ______________________, órgão expedidor _______________, e inscrita 

no CPF/MF nº _________________________ autorizo o(a) 

adolescente/filho(a)______________________________________, com ________ anos Nome 

do Atleta menor de idade, conforme documento de identidade que porta, de quem sou 

______________ relação de parentesco a participar do evento denominado: 3º LUZI BIKE BROU 

E ABRAÃO de Duplas, Organizado por Victor Ismael de Jesus na cidade de Luziânia-GO, no dia 22 

de Setembro de 2018. Local: _____________________ Data ___/___/___ (data da assinatura) 

________________________________________________ Assinatura do pai (ou responsável 

legal - Firma reconhecida) Telefones de contato do responsável: 

________________________________________ Observação importante: A apresentação 



deste é necessária para a retirada do kit do evento, sem o mesmo o atleta não participará da 

competição. A autorização deve conter reconhecimento de firma na assinatura do responsável.  


