
REGULAMENTO DA PROVA 100KM DUPLA PEDAL SEM FRONTEIRA 2019 

 

Pedal Sem Fronteira  

 

SOBRE A PROVA 

A Prova será em Luziânia no município do jardim ingá na chácara pé da lua. 

 É uma competição de resistência e habilidade de mountain bike. 

A prova se realizará em uma única etapa, no dia 27/10/2019, em percurso já 

definido com 100km, travessias de pontes, e trechos de estradas de terra no percurso.  

A largada e a chegada acontecera na chácara onde será instalada uma  estrutura para a 

realização da prova bem como a recepção de atletas, suas equipes, apoiadores e 

respectivos convidados. 

DATA E HORÁRIO 

- A realização da prova 27/10/2019 

- Largada as 8hr 

A largada poderá ser adiada caso a Organização da prova assim decida, sem 

qualquer ônus para a realização do evento ou para a organização  

INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser feitas somente no site www.sistime.com.br. 

Os prazos para inscrições no site são:  até 20/10/2019  

De forma alguma serão aceitas inscrições fora do prazo. 

*O número de participantes será limitado a um máximo 

 de 300 Duplas visando a perfeita decorrência da prova e sua segurança. 

- A entrega da numeração será no dia e local do evento, a partir das 06hr.  

01  Ao fazer a inscrição o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado física 

e psicologicamente para a prova e não ter nenhum impedimento médico à sua 

participação da prova. 



02 O Atleta compromete-se a respeitar as normas da prova, respeitar o meio ambiente, outros 

atletas e o público que prestigia a competição e aceita incondicionalmente todas as cláusulas 

deste regulamento. 

03 Todos os atletas legalmente inscritos terão seguro atleta contra acidente. 

04 O atleta ao participa do 💯 km Pedal Sem Fronteira, por livre e espontânea vontade, 

isentando os organizadores, promotores e patrocinadores de toda e qualquer 

responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidente, furtos, roubo, danos e prejuízos 

que possam advir de sua participação nesta prova não cabendo qualquer tipo de indenização. 

05 Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas abertas ao trânsito normal de 

veículos, em que as leis de trânsito devem ser respeitada, o atleta prestará atenção nos 

cruzamentos e travessia de pista. 

06 Os atletas tem que completar o percurso juntos, de preferência passar segurando a mão do 

outro na chegada. 

07 A título de apoio suplementar, haverá 02 pontos de apoio com água, frutas, doces e 

refrigerante. 

08 O atleta deve levar consigo seus equipamentos de manutenção na bike como bomba, 

câmara de ar, chave e alimentos para sua chegada até os pontos de apoio. 

09 Esse ano temos uma novidade na somatória das idades nas duplas masculina. 

10 como funciona? O atleta ao se escrever na dupla masculina vai ser somada a idade dele 

com a do outro atleta. 

11 Exemplo das categorias  Sub 60 os dois não poderão ultrapassar os 60 anos. 

Sub 70 

Sub 80 

E over 81 nessa categoria todos que a somatória passar de 81anos. 

11 Não aceita inscrição individual. 

12 Prova de caráter amador, nosso objetivo e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos 

participantes. 

13 O Valor das inscrições será: 

- R$166,00 (cem e sessenta e seis reais) por dupla. 

14 Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido acima. 

15 Sobre a premiação em dinheiro a organização poderá aumentar a premiação dependerá da 

quantidade de atletas. 

16 Os atletas poderão enquadrar-se, no ato da inscrição nas seguintes Categorias. 

 



Dupla masculina sub 60 

 

1° Troféu 300 reais 

2°  Troféu 200  reais 

3°  Troféu 100 reais 

4° Troféu 

5° Troféu  

 

Dupla masculina sub 70 

 

1° Troféu  300reais 

2° Troféu  200reais 

3° Troféu. 100reais 

4° Troféu 

5° Troféu. 

 

Dupla masculina sub80 

 

1° Troféu 300 reais 

2° Troféu 200 reais 

3° Troféu 100reais 

4° Troféu 

5° Troféu 

 

Dupla masculina over 81 

 

1° Troféu  300 reais 

2° Troféu   200 reais 

3° Troféu.  100 reais 



4° Troféu 

5° Troféu 

 

Dupla pesado acima de 180kg 

 

1° Troféu  300reais  

2° Troféu  200reais 

3° Troféu  100reais 

4° Troféu 

5° Troféu 

 

Dupla Mista 

 

1° Troféu 300 reais 

2° Troféu  200 reais 

3° Troféu 100 reais 

4° Troféu 

5° Troféu 

 

Dupla Feminina 

 

1° Troféu 300 reais 

2° Troféu 200 reais 

3° Troféu 100reais  

4° Troféu  

5° Troféu 

17 Serão classificados do 1º ao 5º aquelas duplas de atletas que completarem a 

prova sendo que a chegada tem que ser os dois juntos. 

 



18- A prova será cronometrada pela empresa a definir em concordância. 

19  A classificação oficial será apresentada somente após a chegada de pelo menos 

70% dos participantes da prova e levados em consideração possíveis recursos 

movidos por atletas, observadores oficiais e/ou fiscais de prova. 

20 IMPORTANTE 

Qualquer classificação somente será validada caso o atleta complete o percurso. 

21 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, 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. 

- 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. 

22 O percurso da prova será marcado em seus pontos críticos, com marcas de 

cal, faixas zebradas, placas e faixas de perigo. Indicando, além das entradas corretas. 

23 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 02 pontos de APOIO (Água) distribuídos ao longo do percurso.  

 



24 A organização do evento contará com duas ambulância privada, e 4 brigadistas. 

25 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. 

 

26 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. 

 

27 PREMIAÇÃO 

- Serão premiados os 05 (cinco) primeiros de cada categoria. 

- Do 1º ao 5º troféus Todas as categorias haverá premiação em 

dinheiro. 

28 Todos os atletas que completarem receberão uma medalha de participação. 

29 FINALIZAÇÃO 

- A prova será finalizada com a entrega das premiações prevista para as 14:00 

horas, sendo que as 18:00 horas serão recolhidos os atletas que porventura 

ainda não tenham conseguido completar o percurso. 

 

30 Tudo posso em Cristo que me fortalece. Fl 4:13. 

 

Boa prova a todos. 


