
DESAFIO CHAPADA MTB 
Chapada dos Veadeiros 

Alto Paraíso de Goiás - GO 

 

Dia:  08/12/2019  à partir das 8 horas. 

Local: Alto Paraíso de Goiás – 35 km 

A corrida acontecera em uma das estradas mais bonita do Brasil. O trecho que liga a cidade de 

Alto Paraíso de Goiás ao povoado Moinho. 

O percurso terá aproximadamente 35 Km de distância com largada na Cidade de Alto Paraíso, 

seguindo até o retorno localizado logo antes do Povoado Moinho e retornando novamente 

para a cidade de Alto Paraíso de Goiás onde será realizada a cerimônia de premiação. 

CATEGORIAS: 

Elite Masculina e Feminina, 18 anos a 29 anos, 30 anos a 39 anos, 40 anos a 49 anos, Over 50 e 

Turismo Masculino e Feminino. 

KIT ATLETA: 

Placa de identificação, Carrafinha. 

PREMIAÇÕES:  

• Elite 
1º lugar – R$ 500,00 
2º lugar – R$ 400,00 
3º lugar – R$ 300,00 
4º lugar – R$ 250,00 
5º lugar – R$ 200,00 
 

• 18 anos a 29 anos 
1º lugar – R$ 200,00 
2º lugar – R$ 150,00 
3º lugar – R$ 100,00 
 

• 30 anos a 39 anos 
1º lugar – R$ 200,00 
2º lugar – R$ 150,00 
3º lugar – R$ 100,00 
 

• 40 anos a 49 anos 
1º lugar – R$ 200,00 
2º lugar – R$ 150,00 
3º lugar – R$ 100,00 
 

• Over 50 
1º lugar – R$ 200,00 
2º lugar – R$ 150,00 
3º lugar – R$ 100,00 
 
 



• Turismo Masculino e Feminino 
1º lugar – Troféu + Brinde 
2º lugar – Troféu + Brinde 
3º lugar – Troféu + Brinde 
 
Obs. *Premiação mediante a quantidade mínima de inscritos por categoria (mínimo de 
10 inscritos). 
 
 

 
INSCRIÇÕES:  
 
NO SITE: www.sistime.com.br 
 
Até 31/10 – VALOR PROMOCIONAL - Valor R$ 79,00 

De 01/11 a 30/11 – Valor R$ 99,00  
A partir do dia 01/12 – Valor R$ 120,00 
No dia do evento R$ 150,00 (até 1 hora antes da largada da categoria)  
 

- ATENÇÃO ATLETAS - 

CRONOGRAMA DE LARGADAS  

- Elite Masculina e Feminina, 18 anos a 29 anos, 30 anos a 39 anos, 40 anos a 49 anos 
Largada as 09:00 hrs  

- Over 50 e Turismo Masculino e Feminino  
Largada as 09:10 hrs  
 

*Os horários poderão sofrer alterações conforme as necessidades da organização. 

**Os atletas deverão comparecer com 1 hora de antecedência da largada da respectiva 

categoria.  

 

REGULAMENTO DE PROVA 

• CATEGORIAS: 

 

• Elite Masculina e Feminina – Categoria livre de idade. 

 

• 18 anos a 29 anos 

 

• 30 anos a 39 anos 

 

• 40 anos a 49 anos 

 

• Over 50 - Jovens a partir dos 50 anos. 

 

• Turismo Masculino e Feminino – Categoria livre de idade. 

  

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


• REGRAS GERAIS: 

 - Será permitido aos ciclistas utilizar apenas uma bicicleta para uso em terrenos acidentados, 

estrada de barro, pedregulhos e etc. Categoria MtB, bicicletas equipadas com pneus de trilha 

(cravos). 

- Os atletas serão identificados com placas numeradas e coloridas conforme a categoria. 

- A largada será realizada por categorias conforme cronograma acima, seguindo a ordem 

determinada pela organização assim como o horário previsto no regulamento de prova. 

- O ATLETA DEVE ESTAR ATENTO AS CHAMADAS DE LARGADA para respectiva categoria, o 

horário de largada será rigorosamente respeitado salvo atrasos de caráter técnico. 

- Os pelotões devem permanecer SEPARADOS mantendo a formação inicial de largadas, 

exceto as categorias com largada conjunta. 

- O atleta que desconectar do pelotão principal da sua categoria não poderá se misturar nos 

grupos formados por outras categorias sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO ficando os atletas 

também responsáveis em controlar que atletas de outras categorias para não se misturem aos 

demais. 

- É OBRIGATORIO o uso de equipamentos de segurança (capacete e luvas). 

- OS ATLETAS DEVERÃO ESTÁ ATENTOS AS REGRAS DE TRANSITO, MANTENDO SEMPRE O 

LADO DIREITO DA PISTA E RESPEITANDO AS INDICAÇÕES DA PROVA BEM COMO AS 

SINALIZADAS PELOS FISCAIS DE PROVA. 

- As categorias serão acompanhadas por batedores motorizados e fiscais posicionados pelo 

percurso. 

- Qualquer reclamação deve ser registrada junto à direção de prova para que sejam tomadas 

as devidas soluções. 

• MAPA: 

  



• PONTOS DE INSCRIÇÃO: 

 - As inscrições serão realizadas no site www.sistime.com.br e ou até 30 minutos antes da 

largada da categoria. 

 

  

• APOIADORES 

- Prefeitura de Alto Paraíso 

- Secretária de Esportes de Alto Paraíso.  

- Paraíso das Bicicletas 

- Digitech Informática 

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

