
  
 

 
  

 

 

 

REGULAMENTO 

Itiquira Speed Giro 2019 

Etapa do Ranking Goiano 

 

 DATA E LOCAL DA PROVA 

• 09 de junho  de 2019, em Formosa-GO 

• Local: Salto do Itiquira. 

Link de localização  

https://goo.gl/maps/2TmtDFjsvJN2 

 

 ORGANIZAÇÃO 

•  Clube Formosa Bike Sort (CFBS). 

• Valida pelo ranking goiano de ciclismo de 2019  
•  supervisionada pela Federação Goiana de Ciclismo. 

INSCRIÇÕES 

• As inscrições serão feitas no site do Sistime http://www.sistime.com.br                                                         
• O valor da inscrição  

• Primeiro Lote - R$ 99,00 até dia 05 de Junho.  
• O atleta inscrito terá entrada gratuita no salto do itiquira (cachoeira)  

• Inscrições limitadas por questão técnicas de segurança. 

Não haverá inscrições fora do site. 

Não haverá inscrições por deposito.  

Não haverá inscrições no dia do evento. 

Não insista!!!!!!!!!  

 

https://goo.gl/maps/2TmtDFjsvJN2
http://www.sistime.com.br/


  
 

 
  

Só será permitida a participação de menores de idade com a autorização dos pais ou 

responsável. (A DECLARAÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO DIA DO EVENTO   NO ATO DA 
RETIRADA DA PLACA).  

• Qualquer dúvida, sillasvcs@gmail.com ou (61) 9643-2719 – Sillas  

• O atleta deverá apresentar um documento de identidade original ou autenticado por ocasião 
da retirada do numeral.  

  

 PROGRAMAÇÃO  

• A organização pede a atenção dos atletas aos horários estabelecidos, que serão cumpridos 
rigorosamente.  

      Sábado, 08 de junho de 2019: 
 

• 17h30m – Entrega de numerais /chips 

• 18h30m – Congresso técnico  

Local : Auditório da prefeitura municipal   

      Domingo, 09 de junho de 2019: 
7hs ás 8hs entrega de numerais / chips  

• 8h30m – Alinhamento para a largada 

• 9h – inicio das largadas das categorias  

• 12h30m – Premiação  

 PERCURSO  
A Prova realizada na rodovia Go 116 que da acesso ao parque Municipal do salto do itiquira. 

Mesmo percurso de 2017/2018 

Categoria Infanto-juvenil fará percurso reduzido. 
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O percurso terá aproximadamente 65 quilômetros podendo variar para mais ou menos.   

 

 CATEGORIAS 
-  Elite masculino -  18 anos a cima 
- Elite FEMININA – 18 anos a cima 
-  Aspirantes  (open) – 18 anos a cima. 
- infanto juvenil - Atletas com idade entre 12 a 14 anos 
- Juvenil – Atleta com idade entre 15 a 16 anos 
- JUNIOR – Atletas com idade entre 17 a 18 anos 
- Sub 23 - Atletas com idade entre 19 a 22 anos 
- MASTER A - Atletas com idade entre 30 e 39 anos 
 - MASTER B - Atletas com idade entre 40 e 49 anos  
 - MASTER C – Atletas com idade entre 50 a 59 anos  
 - Mastrer D -– atleta com e 60 anos a cima.  
- Mountain-bike - Categoria livre de idade. 
-PNE - livre 

• O atleta não poderá inscrever-se em mais de uma categoria nem será permitida a troca de 

categoria após efetivada a inscrição. 

• MEDIDAS: INFANTO: 12 a 13 anos medida 6.22mt JUVENIL: 14 a 15 anos medida 7.03mt 
JUNIOR: 16 a 18 anos medida 7.93mt Os árbitros irão fazer a aferição apos a prova e 
obrigação do atleta ir aferido, e caso não esteja será desclassificado  da prova. 

  

 Largada  
Largada se dará por categorias  

Três minutos de diferença entre elas.  

Formato de largada pode ser alterado sem aviso prévio. 

  

 NUMERAÇÃO DA BICICLETA e DO ATLETA 

• O atleta receberá um numeral o qual deverá ser fixado nas costas acima do bolso da camisa. 

• O atleta receberá dois numerais os quais deverá ser fixado do lado direto e esquerdo do 
capacete. 

• E responsabilidade do atleta a fixação dos numerais, a organização não si responsabiliza pelos 
prejuízos caso o atleta coloque de errado.    

  
 

 APOIO E ABASTECIMENTO AOS ATLETAS 
A organização disponibilizará um ponto de apoio com água.  

 



  
 

 
  

 PREMIAÇÃO  

Premiação        

  1° 2° 3° 

Elite masculina 500 300 250 

Elite Feminina  300 250 200 

Junior 300 250 200 

Sub 23 300 250 200 

Master A 300 250 200 

Master b 300 250 200 

Master c 300 250 200 

Master d 300 250 200 

Aspirantes  Prémio  Prémio  Prémio  

Juvenil  Prémio  Prémio  Prémio  

MTB Prémio  Prémio  Prémio  

Infanto Juvenil  Prémio  Prémio  Prémio  

 

• O valor da premiação poderá sofrer alteração dependendo da quantidade de atletas inscritos 

nas categorias. 

•  

• Primeiro ao quinto de todas das demais categorias receberão um troféu gravado sua 

respectiva posição e categoria. 

• Medalhas de participação para os todos os atletas que não estiverem classificados para o 
pódio. 

•  Não serão aceitos representantes do competidor no pódio.  
• Se o competidor não estiver presente, perderá o direito à premiação. No momento da 

premiação, o atleta deverá estar uniformizado. O atleta que estiver descalço, de chinelo e/ou 
sem camisa não será premiado e perderá o direito à premiação.  

 

 PENALIZAÇÕES 
 

Extremamente proibido que as categorias se misturem.  

• É obrigatório o uso de capacete, luva, camisa, bermuda/calça, sapatilha ou tênis durante a 

prova. O atleta que não estiver adequadamente uniformizado durante a prova será 
desclassificado.  

• 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, trocar 

de piloto na bicicleta, não possuir o número 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, tumultuar 

o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação), desrespeitar organizadores e 
fiscais, não apresentar todos os comprovantes de passagem no Posto de cronometragem. 

• 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.  

• O atleta ou sua equipe cuja equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso e não retirar 
o lixo será penalizado em 3 (três) minutos cada atleta da equipe.  



  
 

 
  

  

 RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

• A organização, 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.  

• O atleta, por ocasião da retirada do seu kit, deverá assinar termo se responsabilizando pelo 

seu bom estado de saúde, apto a participar deste evento e isentando a organização e seus 
patrocinadores de quaisquer acidentes que possam ocorrer durante a disputa da prova.  

• 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 irá fornecer água mineral potável 
para cada atleta inscrito, em um posto de controle ao longo do percurso. 

 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 deste momento 

termina a responsabilidade da organização. Todas as despesas hospitalares correrão por 
conta do acidentado.  

• Zelar pela boa imagem do ciclismo.  

• Zelar pela preservação da natureza, solicitando aos ciclistas que não sujem e não deixem 

pertences, inclusive lixo, pelo circuito e no local do evento. Todo lixo produzido pelo ciclista 

deverá ser levado consigo até a chegada, onde poderá depositá-lo em locais apropriados.  

• Todos os atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para participar do 
evento, pois a organização não se responsabilizará pela saúde e integridade física dos 

mesmos. A organização do evento colocará à disposição dos ciclistas, para qualquer tipo de 
emergência, serviço de ambulância UTI para atendimento e remoção para o hospital da rede 

pública, mais próximo do local do evento. Contudo, o ciclista poderá se decidir por outro 

sistema de atendimento, eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a 
remoção/transferência até seu atendimento médico. 

• Não haverá reembolso por parte da organização, bem como de seus patrocinadores e 

apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que por ventura os participantes venham a sofrer por sua participação 
na prova, exceto os itens cobertos no seguro do evento. 

• IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova.  

 COMISSÃO ORGANIZADORA 

• Organização: Clube Formosa Bike Sport. 

• sillasvcs@gmail.com   

• (61) 9643-2719 – Sillas  
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