APRESENTAÇÃO:
A Comissão de Eventos do BikeGiro em parceria com a Federação Goiana de Ciclismo, apresenta o “
Giro Goiás Master de Ciclismo”, que será realizada no período de 19 de Abril a 21 de Abril de 2015. Este
regulamento poderá sofrer alteração em qualquer momento, caso seja extremamente necessário.
A competição será disputada em 4 Estágios sendo:
1ª Estágio:

19 (domingo) – 9:00
Inhumas – Averinópolis – Inhumas
85 km. (2 metas montanhas e 1 volante)
1° volante km 11
1° Montanha km 23
2° Montanha Km 67,5

2ª Estágio:

20 (Segunda) – 9:00 horas
Inhumas – Santa Rosa - Inhumas
63 km. (2 Metas Montanhas e 1 volante)
1° Volante Km 14
1° Montanha Km 20
2° Montanha Km 43

3ª Estágio:

Dia 20 (segunda) 14:00 horas
Contra Relógio

Inhumas - Damolandia
7 km.

4ª Estágio:

Dia 21 (Terça) 9:30 horas
Inhumas – Circuito Avenida Wilson Quirino
Máster A – Tempo de prova 1h e 20 min + 2 voltas
1° volante 25 min / 2° meta 50 min
Master B – Tempo de prova 1h + 2 voltas
1° Volante 20 min / 2° Volante 40 min
Máster C – Tempo de prova 50min + 2 voltas
1° Volante 25 min

PARTICIPAÇÃO

A participação é aberta à ciclistas Federados de todo o País nas categorias Master – Temporada 2014/2015.
A participação poderá ser Individual ou por Equipes.
Formação de equipes:
Mínimo de quatro ( 4 ) ciclistas. Máximo de seis ( 8 ) ciclistas. Caso uma equipe inscrita tenha mais de 8 atletas,
por exemplo 10 atletas, poderá ser divida em duas equipes, ou seja, nome da equipe + letra A, a segunda
equipe com a letra B, vale ressaltar que o mínimo são 4 atletas e o máximo 8 atletas por equipe. No ato da
inscrição já deverá constar esta informação, será unicamente de responsabilidade dos atletas o
preenchimento das informações.
Obs: Ciclistas que representem uma mesma Equipe terão que estar com uniformes iguais. A definição da
equipe do atleta será no ato da inscrição, não será aceito troca posterior.

Categorias:
• MASTER 30 A 39 ANOS
• MASTER 40 A 49 ANOS
• MASTER 50 ANOS A CIMA

LARGADAS
Todos os estágios terão LARGADAS SEPARADAS, sendo que no 1° e 2° estagio, haverá um intervalo de 3 min
entre uma categoria e outra. Em Hipótese alguma será permitido que atletas de categorias distintas juntar-se
durante o percurso.

ABERTO APOIO NEUTRO
A organização disponibilizara veículos neutros para apoio de todos os atletas. CARROS DE APOIO A equipe
participante terá direito a utilização de um carro de apoio na caravana de veículos durante a 1º e 2º estágio de
estrada, seu posicionamento será pela classificação após o 1º Estágio geral individual. Os números de caravana
de uso obrigatório serão fornecidos pela Organização, ciclistas avulsos não terão direito a veículo de apoio.
Haverá caravana somente no 1º e 2º Estágio de Estrada, para demais Etapas de Circuito e Contra Relógio, o
apoio mecânico e alimentar será em pontos fixos (Tendas) no circuito distribuídos pela organização e
demonstrado no congresso técnico, haverá ainda carros neutros da organização com comissários e mecânicos
para apoio aos pelotões.

SINALIZAÇÃO DAS DISTÂNCIAS
As distâncias serão comunicadas através de placas colocadas nas laterais das pistas, indicando: faltam 10, 5, 3,
1 km / 500, 400, 300, 200, 100 e 50 metros.

ACIDENTES DE PROVA NOS ÚLTIMOS 3 km Em caso de queda, furo ou acidente devidamente comprovado
dentro dos últimos 3.000m, os corredores envolvidos receberão o mesmo tempo atribuído ao grupo onde
estavam antes do acidente. Seu posicionamento será de acordo com sua passagem pela linha de chegada.
Caso o atleta não tenha condições de terminar a prova em razão do acidente e tenha que ser conduzido a um
hospital, este será classificado em último lugar com o tempo do grupo onde estava no momento.
BONIFICAÇÕES Os três (3) primeiros colocados em cada etapa receberão bonificações de tempo na seguinte
ordem:

1º colocado: 10’ segundos;
2º colocado: 06’ segundos;
3º colocado: 04’ segundos.
*DESEMPATE Será através da melhor colocação na última etapa em sua respectiva categoria.

DAS METAS VOLANTES
Os cinco primeiros colocados em cada Meta Volante e Meta Montanha, receberá a respectiva pontuação:
META VOLANTE: 06/04/03/02/01
META MONTANHA: 06/04/03/02/01

Consagrará campeão GERAL individual o ciclista que obtiver menor tempo na soma das etapas, incluindo as
bonificações previstas neste regulamento.
Em caso de empate na classificação de meta volante e montanha, será usado o seguinte critério de
desempate: 1. Maior número de vitórias em etapas. 2. Melhores colocações Ex: maior número de 2º, 3º, 4º e
5º lugares em etapas. 3. Melhor colocação na última etapa
A classificação de das respectivas metas será determinada pela somatória dos pontos obtidos pelos ciclistas
nas chegadas intermediárias durante as etapas.
O líder na classificação geral mais os líderes na classificação de Meta Volante e Meta Montanha, deverão
portar a camisa de líder fornecida pelos organizadores.
A camisa de líder passará para outro líder, toda vez que houver alteração na liderança individual da prova, na
classificação geral e de metas.

PREMIAÇÃO POR ETAPA
Medalhas personalizadas do 1º ao 5º lugar em todas as etapas e categorias.
PREMIAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
TOTAL DE R$ 6.000,00 (Seis mil Reais)
Sendo R$ 2.000,00 POR CATEGORIA DIVIDIDO PARA OS CINCO PRIMEIROS

Troféus do 1º ao 5º colocado em todas as categorias.

Premiação em dinheiro para todas as categorias: (Master A/B e C)
1º ) R$ 600,00 (seiscentos Reais)
2º ) R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
3º ) R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
4º ) R$ 300,00 (Trezentos Reais)
5º ) R$ 200,00 (Duzentos Reais)
PREMIAÇÃO GERAL META VOLANTE E META MONTANHA (máster A/B)
1° ) R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta Reais)
2° ) R$ 200,00 (Duzentos Reais)
3° ) R$ 100,00 (Cem Reais)
PREMIAÇÃO GERAL META VOLANTE E META MONTANHA (máster C)
1° ) R$ 200,00 (Duzentos Reais)
2° ) R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais)
3° ) R$ 100,00 (cem Reais)

RECLAMAÇÕES
As reclamações somente serão aceitas por escrito, respeitosamente através do dirigente responsável pela
equipe ou ciclista avulso até 15 minutos após a divulgação dos resultados e 30 minutos após o recebimento do
boletim oficial. A) As reclamações deverão ser feitas por escrito individualmente, mediante o recolhimento da
taxa do recurso de R$ 100.00. B) As decisões do Colégio de Comissários são inapeláveis e delas não caberão
recurso.
DESPESAS
A Organização não se responsabilizará pelos deslocamentos das Equipes até os locais indicados das provas. As
despesas efetuadas durante o período do evento (danos em bicicletas e equipamentos, furtos, despesas extras
em hotéis e restaurantes) serão de exclusiva responsabilidade do participante, não cabendo aos organizadores
o ressarcimento destas despesas.

DISCIPLINA
A FGC, a Direção Geral da Prova e o Colégio de Comissários, serão rigorosamente intransigentes na obediência
do presente regulamento por todos os participantes do “Giro Goiás Master de Ciclismo” e de forma alguma
permitirão quaisquer deslizes disciplinares ou esportivos. Todos os integrantes da prova indistintamente
estarão sujeitos a penalidades rigorosas por desrespeito ao regulamento, aos dirigentes responsáveis pela
prova e as autoridades policiais.
“ ATENÇÃO” Quando o faltoso for atleta ou representante de equipe, a penalidade que o atingir poderá se
estender a toda a equipe, podendo a mesma ser desclassificada e desligada da prova, de acordo com a
gravidade da falta, a critério da direção geral da prova, sem recurso ao júri de apelação.
KIT DE PARTICIPAÇÃO: (Número e Chip)
MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO PARA TODOS OS ATLETAS
Obs: o Chip deverá ser entregue à Organização no final do evento, em caso de não devolução o participante
deverá pagar o valor de R$ 200,00
INSCRIÇÃO : LIMITE DE 200 ATLETAS - (ONLINE: www.sistime.com.br - de 18 de março a 16 abril de 2015, ou
quando completar o limite dos 200 atletas.)
Não deixe para última hora, você poderá ficar de fora deste grande evento
VALOR: R$ 200,00 (até o dia 16/04/2015) “ATENÇÃO, APÓS ESTA DATA NÃO HAVERÁ MAIS INSCRIÇÕES”
Entrega de Kit / Local: No local do Congresso Técnico
Horário: 16h00
Data: 18/04/2015
Local: Loja Maçonica (Próximo a avenida Wilson Quirino)

