
REGULAMENTO DESAFIO DOS
TATU´S 2020 

JARAGUÁ-GOIÁS

O regulamento e a programação poderão sofrer alterações até a data da realização do evento. 
Em caso de dúvida, prevalece a edição impressa e disponível na secretaria do evento e as 
decisões do Congresso Técnico.
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1- Por orgulha-se do trabalho realizado junto à FEDERAÇÃO GOIANA DE 
CICLISMO, e  com o apoio de  vários  patrocinadores,  estaremos 
realizando o evento XCP DESAFIO DOS TATU’S  em JARAGUÁ-GOIÁS  
no dia 26 de julho  de 2020 em parceria com a SISTIME 
CRONOMETRAGENS.

A competição será homologada pela FGC na Classe C1 somando 100 
pontos para o primeiro coloca no Ranking da mesma e assim 
sucessivamente conforme regulamento especifico da entidade, além 
de oferecer uma premiação em dinheiro aos vencedores, conforme 
especificado no artigo 4 deste regulamento.

2- As inscrições serão realizadas no site www.sistime.com.br nos 
períodos abaixo:
Do dia 01/04/2020 A 30/04/2020 R$ 90,00 (PRIMEIRO LOTE)
 Do dia 01/05/2020 A 31/05/2020 R$ 120,00 (SEGUNDO LOTE)
 Do dia 01/06/2020 A 21/07/2020 R$ 150,00 (TERCEIRO LOTE)

3- CATEGORIAS:

       . ELITE MASCULINA (04  voltas)

       . ELITE FEMININA (03 voltas)

       . SUB 23: - (19 A 22 ANOS) (04 voltas)



                . SUB 30: - (23 A 29 ANOS) (03 voltas) 

       . JUNIOR: - (17 A 18 ANOS) (03 voltas) 

       . JUVENIL: - (14 A 16 ANOS) (02 voltas) 

       . MASTER A - (30 A 34 ANOS) (03 voltas)

       . MASTER B - (35 A 39 ANOS) (03 voltas)

                . MASTER C - (40 A 44 ANOS) (03 voltas)

                . MASTER D - (45 A 49 ANOS) (02 voltas)

                . OVER 50 (02 voltas)

        . PESO PESADO (ACIMA DE 95KG ou IMC 30) (02 voltas)

                 . TURISMO MASCULINO A (19 a 34 anos) (02 voltas

         . TURISMO MASCULINO B (35 a 99 anos) (02 voltas)

          . TURISMO FEMININO (14 a 99 anos) (01 volta)

           .PNE (01 volta)

4- PREMIAÇÃO

       AVISO IMPORTANTE

 Esta é uma simulação de premiação que será paga caso tenhamos 
um total de 300 inscritos ou mais; Caso não tenhamos a quantidade
de inscritos necessária a premiação será recalculada e divulgada 
pela organização.

 ATENÇÃO- Para subir ao pódio o atleta deverá estar uniformizado.  

 O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação não terá 
direito a mesma, exceto se estiver sofrendo algum atendimento medico 
devidamente informado, sendo assim abrindo precedente para algum 
representante receber sua premiação, o mesmo deve ser da equipe ou ter 
algum parentesco com o atleta.

HORARIO DAS PREMIAÇÕES:

A partir das 15h no local de largada da mesma.

 ELITE MASCULINO

1° 1.000 Reais



 2° 600 Reais 

3° 500 Reais 

4° 400 Reais 

5° 300 Reais

 Elite feminina

1° 1.000 Reais

 2° 600 Reais

 3° 500 Reais 

4° 400 Reais

 5° 300 Reais

 Juvenil

1° 200 Reais

 2° 180 Reais

 3° 150 Reais

 4° BRINDE

5° BRINDE

JÚNIOR

 1° 300 Reais

 2° 200 Reais 

3° 150 Reais

 4° BRINDE

5° BRINDE 

SUB 23

 1° 300 Reais 

2° 200 Reais 

3° 150 Reais

 4° BRINDE

 5° BRINDE



SUB 30 

1° 300 Reais 

2° 200 Reais 

3° 150 Reais

 4° BRINDE

 5° BRINDE

MÁSTER A 

1° 300 Reais 

2° 200 Reais 

3° 150 Reais 

4° BRINDE

 5° BRINDE

MÁSTER B

 1° 300 Reais 

2° 200 Reais

 3° 150 Reais 

4° BRINDE

 5° BRINDE

 MÁSTER C

 1° 300 Reais 

2° 200 Reais 

3° 150 Reais

 4° BRINDE

 5° BRINDE

 MÁSTER D

 1° 300 Reais

 2° 200 Reais

3° 150 Reais



 4° BRINDE

 5° BRINDE

OVER-50

1° 200 Reais

 2° 150 Reais 

3° 130 Reais

 4° BRINDE

 5° BRINDE

 ESTREANTE A

 1° 200 Reais

 2° 150 Reais 

3° 130 Reais

 4° BRINDE

 5° BRINDE

 ESTREANTE B

 1° 200 Reais

 2° 150 Reais

 3° 130 Reais

 4° BRINDE

 5° BRINDE

 PNE 

1° 200 Reais

 2° 150 Reais

 3° 130 Reais

4° BRINDE

 5° BRINDE

 Peso pesado



 1° 200 Reais

 2° 150 Reais 

3° 130 Reais 

4° BRINDE 

5° BRINDE

 Estreante feminina 

1° 200 Reais

2° 150 Reais

 3° 130 Reais

 4° BRINDE

5° BRINDE

5-PERCURSO

   CIRCUITO:

 O circuito terá 14 km Cada volta, sendo que cada volta terá Altimetria de 
500mts, com   aproximadamente 45 minutos por volta

5- Ponto de Apoio

A equipe do atleta só poderá dar apoio no local informado pelos 
diretores de prova no dia do evento.
A prova terá um ponto de apoio de água por volta

5.1 O apoio aos atletas poderá ser feito exclusivamente dentro da área demarcada 
pela organização. Apoio fora dessa área é passível de penalização.

5.2 Será permitido no máximo 2 pessoas por equipe e 1 pessoa por atleta. 

5.3 A equipe de apoio deverá fazer o credenciamento junto à organização antes da
largada. Apenas pessoas credenciadas estão autorizadas a permanecer na área de
apoio.

5.4 O atleta que precisar de apoio mecânico deverá parar na área demarcada pela
organização para recebê-lo.

5.5 O atleta não poderá acessar a área de apoio na contramão da pista.

5.6 A  equipe  de  apoio  não  deverá  correr  ao  lado  ciclista.  Todo  o  material  ou
abastecimento recebido deve ser entregue em mãos.



5.7  A  equipe  de  apoio  poderá  entregar  alimentos,  ferramentas  e  fazer  reparos
mecânicos na bike.

5.8 Reparos mecânico fora da área de apoio é permitido ser realizado exclusivamente
pelo  próprio  atleta,  sem  qualquer  auxílio  de  outra  pessoa.  Emprestar  ferramenta,
bomba de ar, etc, é passível de penalização.

5.9 Não é permitido o uso de qualquer tipo de comunicação, rádio e/ou celular, entre o
atleta e sua equipe.

.

6- Disposições gerais.

 Data do evento - 26 de JULHO de 2020

LOCAL:

 Endereço: Praça do Mirante  - vila Isaura, Jaraguá GO, CEP: 76330-000 

IMPORTANTE: Ao fazer a inscrição, o atleta declara gozar de boa 
saúde, estar preparado fisicamente e psicologicamente para 
participar da prova e não ter nenhum impedimento médico à sua 
participação na mesma. O atleta, ainda, compromete-se a respeitar 
as normas da prova, respeitar o meio ambiente ao longo do percurso 
e os outros atletas e aceitar incondicionalmente todas as cláusulas 
deste regulamento.

Atletas menores de idade deverão apresentar autorização por escrito 
do responsável.

Entrega de Kits

 Os 250 primeiros atletas pagantes terão direito de retirar os kits 
de participação da prova. 

SÁBADO dia 25/07/2020 DAS 09:30hs ÀS 17:00hs

 Endereço: AV. Ferreira rios nº68 Jardin Vera Cruz (enfrente a praça
do Cigano)

Cep: 76330-000 / Jaraguá Goiás

LARGADA SIMBÓLICA

 09:00hrs

 HORÁRIO DAS LARGADAS



 09:30hrs por categoria 

Tempo de largada entre cada categoria será de 2 minutos.

Recurso:

Mediante  o  pagamento  de  R$200,00  (duzentos  reais)  na  secretária  do
evento, caso a reclamação seja procedente o valor será devolvido ao reclamante.

O  Evento  será  regido  por  este  regulamento,  casos  omissos,  seguirão  o
regulamento FGC/CBC/UCI nesta ordem. Os recursos serão julgados pelo Colégio de
Comissários da Prova e pelo Superior Tribunal da Justiça Desportiva.

As decisões do Colégio de Comissários são finais não são passíveis de recurso

RESPONSABILIDADE DE CADA ATLETA PARTICIPANTE

 Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de 
acidente). Ás equipes médicas que apóiam o evento prestarão somente os 
primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais
próximo. A partir deste momento termina a 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.

É obrigação de cada atleta, levar toda a comida e bebida que for consumir 
durante a competição, zelar pela boa imagem do MTB e pela preservação 
da natureza. 

Solicitamos aos atletas que caso forem fazer reconhecimento que não 
joguem lixo ou que deixem as porteiras abertas. Caso ocorra e a 
organização ficar ciente, o atleta estará automaticamente proibido de 
participar da competição.

Contato e informações:

 Jonatas Tatu – fone: 62 – 9 85343935 

 Clodoaudo – fone: 62 - 9 84265986 

 Email: Jonatas.slopes@hotmail.com

mailto:Jonatas.slopes@hotmail.com



