
 

 
 

REGULAMENTO  

VOLTA CICLÍSTICA DE GOIÁS - VIRTUAL 

 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

 

A VOLTA CICLÍSTICA DE GOIÁS - VIRTUAL é uma prova de ciclismo que simula o 

evento real da Volta Ciclística de Goiás. O evento tem o intuito de oportunizar a prática 

esportiva e contribuir com a manutenção do condicionamento físico dos atletas.  

 

Com distâncias que variam de 30k a 60 km, aberta a todos os atletas, acima de 17 

anos, sejam profissionais ou amadores, que possuam equipamentos para a prática 

do ciclismo indoor através de rolos de treinamento, sendo estes variando dos modelos 

tradicionais aos modelos smart. 

 

A VOLTA CICLÍSTICA DE GOIÁS traz nesta edição VIRTUAL a oportunidade de 

atletas das categorias: JÚNIOR, SUB-23, ELITE, MASTER A (30 A 39 ANOS), 

MASTER B (40 A 49 ANOS), MASTER C (50 ANOS ACIMA), FEMININO ELITE E 

MASTER de participarem de uma Volta Ciclística com 6 etapas, de viverem uma 

experiência única e de competirem no período de isolamento social em que vivemos, 

sem riscos de contaminação e respeitando as determinações dos órgãos de saúde.  

 

COMO FUNCIONA - PASSO A PASSO 

 

1) INSCREVA-SE pelo site www.sistime.com.br; 

 

2) REALIZE A ETAPA NO ROLO DE ATIVIDADES: Rolo Tradicional / Rolo Interativo 

/ Rolo Smart / Wattbike / Bike Spinning (com sensor de tempo e distância); 

 

3) REGISTRE AS INFORMAÇÕES DA ETAPA com foto do visor do (garmin, polar, 

ciclo computador ou similar) com tempo e distância ao fim da atividade no site 

www.sistime.com.br indicando seu CPF, DATA DE NASCIMENTO, TEMPO E A 

IMAGEM para comprovar a conclusão da etapa. 

 

4) PRAZO DE REALIZAÇÃO DE CADA ETAPA: O atleta terá 2 dias para realizar cada 

etapa e encaminhar as informações para comprovação do tempo de acordo com o 

cronograma do evento, conforme regulamento; 

 

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


5) A CADA ETAPA REPITA O PROCESSO DE CONFIRMAÇÃO e conclua a 

competição, após a última etapa você receberá em até 48 horas no email cadastrado 

na inscrição o certificado digital de conclusão da Volta Ciclística de Goiás -Virtual 

2020. 

 

6) KIT E PREMIAÇÃO: Após concluir a Volta Ciclística de Goiás - Virtual você 

receberá seu kit e premiação (caso seja campeão em uma das categorias)  em casa 

de acordo com a opção selecionada na inscrição a partir do dia 31 de julho. 

 

1 - CATEGORIAS 

 

1.1 - A VOLTA CICLÍSTICA DE GOIÁS - VIRTUAL é uma competição de ciclismo 

para atletas acima de 17 anos das seguintes categorias: 

 

● JÚNIOR (17 A 18 ANOS - NASC. EM 2003 A 2002)  

● SUB-23 (19 A 22 ANOS - NASC. EM 2001 A 1998)  

● ELITE (23 ANOS ACIMA - NASC. EM 1997 ACIMA)   

● MASTER A (30 A 39 ANOS - NASC. 1990 A 1981) 

● MASTER B (40 A 49 ANOS - NASC. 1980 A 1971) 

● MASTER C (50 ANOS - NASC. 1970 ACIMA) 

● FEMININO ELITE (23 ANOS ACIMA - NASC. EM 1997 E ANOS 

ANTERIORES) 

● FEMININO MASTER (30 ANOS ACIMA - NASC. 1990 E ANOS 

ANTERIORES) 

 

Obs: Haverá classificação por CATEGORIA e GERAL. 

 

2 - ETAPAS 

 

2.1 - A competição será realizada em 6 etapas: 

 

● ETAPA 1 - 30 KM 

● ETAPA 2 - 35 KM 

● ETAPA 3 - 40 KM 

● ETAPA 4 - 45 KM 

● ETAPA 5 - 50 KM 

● ETAPA 6 - 60 KM 

 

 

 

 

2.2 - Prazo de realização de cada etapa:  

 

● ETAPA 1 - 20/07 até 21/07  

● ETAPA 2 - 22/07 até 23/07  

● ETAPA 3 - 24/07 até 25/07  

● ETAPA 4 - 26/07 até 27/07  

● ETAPA 5 - 28/07 até 29/07  



● ETAPA 6 - 30/07 até 31/07  

 

 

3 - PRAZOS DE ENTREGA DE RESULTADOS 

 

3.1 - Os prazos para publicação dos dados de cada etapa serão de acordo com o 

cronograma abaixo: 

 

● ETAPA 1 - de 20/07 até às 22:00 horas do dia 21/07;  

● ETAPA 2 - de 22/07 até às 22:00 horas do dia 23/07; 

● ETAPA 3 - de 24/07 até às 22:00 horas do dia 25/07; 

● ETAPA 4 - de 26/07 até às 22:00 horas do dia 27/07; 

● ETAPA 5 - de 28/07 até às 22:00 horas do dia 29/07; 

● ETAPA 6 - de 30/07 até às 22:00 horas do dia 31/07. 

 

4 - ONDE REALIZAR A COMPETIÇÃO 

 

4.1 - O atleta deverá realizar TODAS as etapas apenas no ROLO de atividade.  

 

4.2 - Serão permitidos os seguintes equipamentos: 

 

● Rolo Tradicional / Rolo Interativo / Rolo Smart 

● Wattbike / Bike Spinning (com sensor de tempo e distância) 

 

5 - INSCRIÇÕES 

 

5.1 - O período de INSCRIÇÃO dos atletas será entre os dias 24 de Junho a 18 de 

Julho de 2020 no site www.sistime.com.br de acordo com a opção de pagamento. 

 

Pagamento com CARTÃO: de 24/06 a 18/07/2020 

Pagamento com BOLETO: de 24/06 a 16/07/2020 

 

 

6 - KIT ATLETA 

 

6.1 - O atleta terá 3 opções de KITS para escolher no momento da inscrição, que será 

entregue em sua residência. 

 

 

 

● KIT BÁSICO: CERTIFICADO DIGITAL DE PARTICIPAÇÃO - R$ 69,90 

 

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


 
 

● KIT MONTANHA: MEDALHA + CERTIFICADO DIGITAL DE PARTICIPAÇÃO 

(FRETE GRÁTIS) - R$ 89,90 

 

 
 

● KIT SPRINT: MEDALHA + CERTIFICADO DIGITAL DE PARTICIPAÇÃO + 

CAMISETA DO EVENTO (FRETE GRÁTIS) - R$ 129,90. 

 
 

7 - VALIDAÇÃO DE RESULTADOS 

 

7.1 - A validação dos resultados serão realizadas no site www.sistime.com.br; 

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


7.2 - O atleta é responsável por publicar seu resultado de cada etapa no site 

www.sistime.com.br; 

7.3 - Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas 

na ficha de inscrição e pelos seus resultados. Caso haja fraude comprovada, o atleta 

será desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou 

documental. 

7.4 - Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será 

passível de desclassificação. 

7.5 - Os resultados de cada ETAPA e classificação GERAL do evento serão 

publicados no site www.sistime.com.br em até 24 horas após o prazo final para a 

entrega dos resultados. 

 

Obs: Caso o atleta não valide seu tempo dentro do prazo o mesmo não será mais 

computado na classificação GERAL e por CATEGORIA, podendo concluir o evento 

(é necessário que continue encaminhando os resultados) e receber seu kit de acordo 

com a inscrição realizada.  

 

8 - PREMIAÇÃO 

 

8.1 - Os campeões das categorias JÚNIOR, SUB-23, ELITE, MASTER A (30 A 39 

ANOS), MASTER B (40 A 49 ANOS), MASTER C (50 ANOS ACIMA), FEMININO 

ELITE E FEMININO MASTER serão premiados com:  

 

● CAMISA DE CICLISMO - LÍDER (Campeão Geral da categoria) 

● MASCOTE OFICIAL 

● TROFÉU OFICIAL 

 

9. DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS  

 

9.1 . Todos (as) os (as) Atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 

para realização do Evento, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua 

aptidão física para participar do Evento. 

 

Parágrafo único. A Organizadora não se responsabiliza pela saúde física dos Atletas 

que se inscreverem e realizarem o Evento.  

 

9.2 O (a) Atleta é responsável pela decisão de participar do Evento, avaliando sua 

condição física e desempenho. 

 

9.3 A Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos 

Atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela 

participação no Evento. 

 

10. DOS DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 

 

10.1 O (a) Atleta ao participar do Evento estará incondicionalmente aceitando e 

concordando em ceder os direitos de utilização de sua imagem e voz para a 

Organizadora, patrocinadores e os parceiros comerciais, autorizado que sua imagem 

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


e voz sejam divulgadas através de fotos, clips, filmes ou vídeos em rádio, jornais, 

revistas, sites e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para uso 

informativo, promocional ou publicitário, sem que tais ações acarretem ônus à 

Organizadora e aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda 

que vier a ser auferida com tais direitos em qualquer tempo. 

 

10.2 Todos as postagens com menções a corrida poderão ser repostadas em todas 

as redes sociais diretamente ligadas a Organizadora.  

 

ANEXO I. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas 

faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:  

 

1. Estou ciente de que se trata de um Evento.  

 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste Evento e estou 

ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar 

atividades físicas.  

 

3. Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os termos do Regulamento 

do Evento.  

 

4. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 

descumpra o Regulamento ou cometa atitude antidesportiva e excluo meu direito de 

reclamação sobre tais aspectos do Evento. 

 

5. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do Evento, por fotos, 

vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a 

Organizadora e patrocinadores. 

 

6. Estou ciente da hipótese de alteração de data, bem como interrupção e 

cancelamento do Evento. 

7. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE. 

 

CONTATOS 

 

Email: magalhaessports@hotmail.com 

Instagram: @voltaciclisticadegoias 

 

mailto:magalhaessports@hotmail.com
mailto:magalhaessports@hotmail.com

