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1- Evento
O Rei da Montanha é uma competição de ciclismo de estrada de 3
etapas que acontecerão nos dias 24 de junho, 07 de outubro e dia 9
de dezembro de 2018, na cidade de Luziânia-GO, a prova será
organizada em conjunto pela Prefeitura Municipal, Secretária de
esportes, Extreme Produções e Move Sports.
2- Local e Percurso
A Prova acontecerá na Rodovia Lucena Roriz, que da acesso a UHE
Corumbá IV, famosa por suas íngremes subidas a rodovia é tida para
os ciclistas como o mais difícil em vias pavimentadas do CentroOeste. A Largada acontecera em deslocamento saindo do Centro de
Cultura e Convenções Abigail Brasil da Silveira e a largada oficial
próximo a AABB de Luziânia. O percurso tem aproximadamente
60km com um ganho de elevação acumulado de 1400m.

3- Objetivo do Evento
Proporcionar aos participantes do evento, uma competição bem
estruturada, segura e divertida. Para que o evento se torne uma
referencia nacional em provas de ciclismo de estrada.
4- Informações sobre o evento
4.1- Distancia
A distancia oficial da prova é de 54km de trecho cronometrado, e
58km com os deslocamentos.
4.2- Participantes
O evento será limitado a 300 atletas.
4.3 Inscrições
As inscrições serão feitas através da plataforma on-line
www.sistime.com.br com o valor de R$ 80,00(oitenta reais) e serão
realizadas até o dia 7 de dezembro de 2017.
4.4- KIT Atleta
Os kits atletas serão compostos por adesivos de identificação,
frutas, água e Sport drinks no pós prova e medalha de survivor,
para quem completar a prova e serão entregues no dia anterior ao
evento e local previamente divulgado na semana do evento no
manual do atleta e no dia do evento no local destinado para tal no
horário marcado no manual.
4.5- Premiação
Haverá premiação em dinheiroe trofeu para categoria elite.
E para as demais categorias troféu para os 3(tres) primeiros
colocados.
4.6- Categorias e Faixa etárias
Masculino e Feminino

Elite - Definida por critérios técnicos
Sub 23 - Menores de 23 anos
Sub 30 - Entre 24 e 29 anos
Master A - Entre 30 e 39 anos
Master B - Entre 40 e 49 anos
Master C - Entre 50 e 59 anos
Over 60 – Acima de 60 anos
MTB OPEN - Bicicletas tipo Montain Bike (não será permitido
pneus slick)
TT OPEN – Bicicletas tipo Conta Relógio
Estreantes - livre de idade, com ciclistas novos com até 1 ano de
ciclismo. Obs: essa categoria será avaliada pelos organizadores e
atletas inscritos fora do regulamento serão remanejados sem aviso
prévio.
4.7- Cronometragem
A cronometragem do evento será feito de forma eletrônica pelo
Sistime e os resultados oficiais serão postados no respectivo site.
4.8 - Comodidades aos participantes
O evento contará com guarda-volume, postos de hidratação no
percurso (3) e Banheiros químicos (8).
4.9 - Contrapartida Ambiental e Social
Os organizadores se comprometem a reflorestar com 500 mudas de
arvores nativas o novo parque da cidade de Luziânia localizado
próximo ao estádio Serra do Lago.

