
 

 

 
 

 
 
 
 

REGULAMENTO DA PROVA 
70KM DE BRASÍLIA 2019 

 

Quando este evento foi fundado chamava-se 70km de Ceilândia, porém, no ano de 
2010 passou a se chamar 70KM DESAFIO INTERNACIONAL MTB. Esta 
competição sempre visou a valorização do atleta, do esporte, da civilidade e a 
integração da comunidade. 

 
A empresa JC Bikes, estabelecida em Ceilândia/DF, através de seu proprietário e 
vice presidente da FMC-DF, Camilo Linhares torna público a realização da prova 
70KM DESAFIO INTERNACIONAL MTB, 16ª edição - 2019, e estabelece seu 
regulamento conforme segue: 
 
SUPERVISÃO  
  
Federação Metropolitana de Ciclismo DF. 
 
 
SOBRE A PROVA 
 
A Prova 70KM DESAFIO INTERNACIONAL MTB foi idealizada por Camilo Linhares 
e realizada pela primeira vez no ano de 2004, com a participação de 150 atletas do 
DF e outros estados em um percurso de aproximadamente 70 Km. 
 
 Em 2005, já em sua segunda edição a prova dobrou o número de atletas, com a 
participação de aproximadamente 300 atletas e dentre estes quase que a totalidade, 
dos atletas do ano anterior. 
 
A prova é uma competição de resistência e habilidade em mountain bike. Nesta 
edição a prova se realizará em uma única etapa, no dia 14/07/2019, em percurso já 
definido de aproximadamente 70km para o percurso integral e 35km para o percurso 



 

 

reduzido, em todos os casos, os trajetos incluem estradas-de-terra, além de 
travessias de pontes, rios, fazendas, e trechos de trilhas. 
 
 
 

 
DATA E HORÁRIO 

 

 
- A realização da prova está confirmada para o dia 14/07/2019. 
 
- Neste dia, entre 7:00hs e 8:30hs, a organização lacrará as bicicletas dos 
participantes (CASO HAJA NECESIDADE). 
 
- Às 9:30hs será dada a Largada. Exceto para a categoria Infanto-Juvenil, 
que largará às 08:30hs. 
 
A largada poderá ser adiada caso a Organização da prova assim decida, sem 
qualquer ônus para a realização do evento ou para a organização. 
 
 
CATEGORIAS 
 
Os atletas poderão enquadrar-se, no ato da inscrição nas seguintes categorias: 
 
Masculino Elite: Critério técnico (C). COMPLETO 70KM 
 
Feminino Elite: Critério técnico (C). COMPLETO 70KM 
 
Júnior: Masculino com idade entre 17 a 18 anos (C). COMPLETO 70km 
 
Juvenil: Masculino com idade de 15 a 16 anos (R). REDUZIDO 35km 
 
Sub-23: Masculino com idade entre 19 e 22 anos (C). COMPLETO 70km 
 
Sub-30: Masculino com idade entre 23 e 29 (C). COMPLETO 70km 
 
Máster A: Masculino com idade entre 30 e 34 anos (C). COMPLETO 70km 

A largada e a chegada ocorrerão em Cocalzinho de Goiás, 
no Camping Recanto do Faraó estabelecido na Chácara 
Faraó, BR 070, Km 72, e esquerda 1,5 km, zona rural. 
Neste local estarão instaladas a estrutura para a 
realização da prova bem como a recepção de atletas, suas 
equipes, apoiadores e respectivos convidados. 



 

 

 
Máster B: Masculino com idade entre 35 e 39 anos (C). COMPLETO 70km 
 
Máster C: Masculino com idade entre 40 e 44 anos (C). COMPLETO 70km 
 
Máster D: Masculino com idade entre 45 e 49 anos (C). COMPLETO 70km 
 
Máster Feminino: Feminino com idade igual ou superior a 30 anos (C) Completo 
70km 
 
Over 50: Masculino com idade entre 50 e 54 anos (C). COMPLETO 70km 
 
Over 55: Masculino com idade acima de 55 e 59 anos (R). REDUZIDO 35km 
 
Over 60: Masculino com idade acima de 60 anos (R). REDUZIDO 35km 
 
Dupla mista: 02 atletas de sexo oposto, acima de 18 anos C). COMPLETO 70km  
 
Dupla Masculina: 02 atletas, acima de 18 anos, do sexo masculino (C). 
COMPLETO 70km 
 
Estreante Masculino A: Homens estreantes em provas de MTB, até 35 anos (R). 
REDUZIDO 35km 
 
Estreante Masculino B: Homens estreantes em provas de MTB, acima 35 anos 
(R). REDUZIDO 35km 
 
Estreante Feminino: Mulheres estreantes em provas de MTB (R). REDUZIDO 
35km 
 
Aventura: Ambos os sexos acima de 16 anos (C) COMPLETO 70km 
 
Peso-Pesado: Atletas do sexo masculino com 95kg ou mais (R) REDUZIDO 35km 
 
Infanto-Juvenil: Ambos os sexos com idades entre 10 e 14 anos. Haverá um 
percurso diferenciado para esta categoria, elaborado exclusivamente para tais. 
 
Para-Desportista: Portadores de necessidades especiais de ambos os sexos, 
comprovadamente aptos à participação na prova, maiores de 16 anos (R). 
REDUZIDO 35km. 
 
Categoria SEGURANÇA PUBLICA/FORÇAS ARMADAS: Homens integrantes dos 
órgãos de Segurança Pública (Bombeiros, Policiais Militares, Civis, Federais e 
Forças Armadas) (C). COMPLETO 70km. 
 
(C) Categoria do percurso completo, aproximadamente 70 Quilômetros. 



 

 

(R) Categoria do percurso reduzido, aproximadamente 35 Quilômetros. 
 
Obs. 1- Os atletas da categoria dupla devem cruzar a linha de chegada juntos. 
Obs. 2- O 70 KM valerá pontos para o Ranking Brasiliense de Mountain Bike 
pela Federação Metropolitana de Ciclismo DF. Aproveite e se federe no site 
www.fmciclismo.com.br ou pelo telefone: 061 3222-1901. 
 
INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser feitas através do site www.sistime.com.br e seguirão os 
seguintes valores e lotes: 
Lote promocional: de 01/02 até completar 100 inscrições. Valor: 100,00. 
A partir as 101ª inscrição até 16/05/2019. Valor: 150,00. 
De 16/05/2019 até 08/06/2019. Valor: 160,00. 
 
ENTREGA DOS KITS 
 
- Os Kits de participação serão entregues na cidade de Ceilândia na loja JC 
Bikes, somente no dia 13/07/2019, das 10:00hs até 17:00hs. A entrega se dará 
por ordem de chegada! 
 
- Somente serão entregues os kits aos atletas mediante a apresentação de 
documento de identidade e ficha de participação devidamente carimbada e assinada 
por pessoa responsável. 
 
- Qualquer pessoa pode fazer a retirada do kit, desde que apresente o Documento 
Oficial com foto que comprove a veracidade dos dados do atleta. 
 
 
CLASSIFICAÇÃO 
 
- A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada e relacionada à 
sua categoria. 
 
- Serão classificados do 1º ao 5º aqueles atletas que completarem integralmente a 
prova 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 prova será cronometrada pela empresa SISTIME em concordância com as 
normas estabelecidas pela FCM.  
 
- A cronometragem será feita com chip. 
 
- A classificação oficial será apresentada somente após a chegada de pelo menos 
2/3 dos participantes da prova e levados em consideração possíveis recursos 
movidos por atletas, observadores oficiais e/ou fiscais de prova. 

http://www.sistime.com.br/


 

 

 
IMPORTANTE  
 
Qualquer classificação somente será validada caso o atleta complete o percurso 
com a bike lacrada, e caso ele não incorra em nenhuma das situações previstas no 
item Desclassificação, descritas no tópico seguinte. 
 
DESCLASSIFICAÇÃO 
 
Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que: 
 
- Apresentar-se à competição sobre efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal; 
 
- For flagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga, ainda que 
de uso permitido, estimulante, anabolizante ou qualquer outra que possa por a 
segurança do usuário em risco, ou ainda a de outros atletas, público ou 
organizadores, ou possa contribuir para a classificação desleal do usuário; 
 
- Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles o 
presidente da competição, seus apoiadores, fiscais e demais colabores; 
 
- Desrespeitar outro atleta, o público da competição, ou a qualquer componente da 
equipe de socorro ou funcionários da sede do evento. 
 
- Trocar os componentes lacrados em sua bike; 
 
- Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova; 
 
- Não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios durante todo o percurso 
da prova; 
 
- Utilizar, durante a prova de qualquer recurso externo ou para percorrer o percurso, 
entre eles carros, motos, entre outros. 
 
- Receber apoio mecânico de terceiros ou de sua equipe fora do ponto de apoio de 
equipe; 
 
- Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para completá-
la; 
 
- Completar a prova em bike diferente da que iniciou a prova; 
 
- Usar, em qualquer parte do percurso, uma bike diferente da que iniciou a prova, 
mesmo que completando a prova com a bike da largada; 
 
- Completar a prova com bike sem qualquer um dos lacres de verificação. 



 

 

 
- Atletas que se inscrevam na categoria Peso-Pesado e no dia da prova pesem 
menos que o peso mínimo exigido para a categoria, ou seja, atletas com menos de 
95 kg no dia da prova. 
 
 
Os atletas que ganharam na categoria estreante em anos anteriores terão que subir 
para a categoria que enquadra sua idade, não podendo competir na categoria 
estreante novamente, caso o atleta não respeite o regulamento será desclassificado 
e não terá o reembolso do valor da inscrição. 
 
 
 
 
PERCURSO 
 
- Esse ano o percurso completo terá aproximadamente 70 km e o reduzido cerca de 
35 km, no estilo XCM (MARATHONA). 
 
- Os percursos da prova serão marcados em seus pontos críticos, com marcas de 
cal, faixas zebradas, placas e faixas, indicando, além das entradas corretas, as 
entradas erradas logo nos seus primeiro 50 metros, minimizando assim o risco de 
atletas perdidos. 
 
- Embora os percursos sejam considerados apenas de risco médio a Organização 
manterá motociclistas ao longo de todo o percurso como apoio às equipes oficias de 
socorro. 
 
- O atleta poderá contar com 03 pontos de APOIO (Água) distribuídos ao longo do 
percurso completo e 02 pontos para o percurso reduzido, onde esta poderá prestar 
ao atleta assistência, inclusive mecânica, desde que respeitadas as proibições 
relatadas no tópico DESCLASSIFICAÇÃO deste documento. 
 
 
- A segurança e a integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, 
sendo que os organizadores, patrocinadores, apoios ou a equipe da prova em 
nenhuma circunstância poderão ser responsabilizados por acidentes ou outras 
ocorrências, ficando a responsabilidade dos mesmos limitada à solicitação da 
participação dos serviços de socorro público no dia do evento. 
 
- Caso a Organização do evento perceba que um atleta não atende às condições 
físicas ou de saúde necessárias para a participação no evento, esta poderá a 
qualquer momento solicitar ao atleta que este se retire da prova, o que implicará na 
sua desclassificação, sem qualquer ônus para a organização ou para o evento. 
 
 



 

 

 
 
PREMIAÇÃO 
 
 
- Serão premiados os 05 (cinco) primeiros de cada categoria. 
- Do 1º ao 5º troféus e prêmios. Em algumas categorias haverá premiação em 
dinheiro. 
Os Primeiros 5 atletas que chegarem das categorias elite, Júnior e Sub-23 
formarão o pódio “super-elite” (Serão apenas os 5 primeiros a terminar a 
prova, e não 5 de cada categoria, os demais formarão pódio em suas devidas 
categorias).  
OBS: Todos os atletas receberão uma medalha de participação.  
 
 
 
 
RECURSOS 
 
- Só serão aceitos recursos por escrito, entregues na Secretaria Oficial da 
Organização, durante o transcorrer da prova ou até 30 minutos após a chegada do 
interessado. Recursos contra o resultado, até 30 minutos após sua divulgação 
preliminar. Só serão julgados os recursos por escrito e acompanhados de um 
depósito no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) que serão devolvidos caso o 
recurso seja julgado procedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINALIZAÇÃO 
 
- A prova será finalizada com a entrega das premiações prevista para as 16:00 
horas, sendo que as 15:00 horas serão recolhidos os atletas que porventura 
ainda não tenham conseguido completar o percurso. 
 
                                                                                                                            

Ceilândia 29 de janeiro de 2019. 
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