
Regulamento Desafio dos Fortes 

Pirenópolis - 2021 Etapa Várzea do Lobo 
Nível C3 Campeonato Goiano 

 

 

Apresentamos o “Desafio dos Fortes Pirenópolis 2021 – Etapa Várzea do Lobo”. 6ª 
Edição da competição, sendo válida pelo ranking goiano nível C3, cujo organizador 
Wagner Sebastião “Barrão”, atleta desde 2001, tem o prazer de receber atletas, amigos 
e familiares, no dia 15 de agosto de 2021 a partir das 08:30h, no Centro Histórico de 
Pirenópolis, próximo a igreja do Bonfim.  

Neste horário, será dada largada simbólica e em seguida os atletas partirão para o 
percurso, passando em trechos do no Centro Histórico de Pirenópolis, próximo a igreja 
do Bonfim, onde estará toda estrutura do evento o percurso passará por trechos do 
Parque Estadual dos Pireneus, além das regiões dos “Dois Irmãos”, Várzea do lobo, 
Cidade de Pedra e Cercado, passando por vários trechos históricos e de cerrado bem 
preservado. A chegada, será no chamado Mirante do Ventilador, localizado no alto do 
Morro dos Pireneus. 

1) TIPO DE PROVA: 

A prova será no formato Maratona e contará com dois percursos: completo e reduzido. - 
Completo com aproximadamente 79.5 km de extensão e altimetria acumulada de 1.838 
metros.  - Reduzido com aproximadamente 34.44km de extensão e altimetria acumulada 
de 910 metros. 

2) CATEGORIAS IDADE E PERCURSO: 

 

CATEGORIA IDADE PERCURSO 
Elite Masculino (10 Primeiros 
Geral formarão a categoria)  

Sem Limite  Completo 

Elite Feminino Sem Limite Completo 
Júnior 17 e 18 anos Completo 
Sub-23 19 a 22 anos Completo 
Sub-30 23 a 29 anos Completo 
Master A 30 a 34 anos Completo 
Master B 35 a 39 anos Completo 
Master C 40 a 44 anos Completo 
Master D 45 a 49 anos Completo 
Over 50 50 anos até 54 Completo 
Over 55 55 acima Completo 
Dupla Masculina** A partir de 18 anos Completo 
Dupla Mista** A partir de 18 anos Completo 



Feminino Amador Sem limite de idade Reduzido 
Juvenil 12 a 16 anos Reduzido 
Turismo Masculino A Até 34 anos Reduzido 
Turismo Masculino B Acima de 35 anos Reduzido 
   
**As duplas deverão fazer TODO o percurso juntos. Ao final, caso a cronometragem 
ultrapasse 2 minutos de diferença entre os atletas, a dupla estará automaticamente 
desclassificada 

 

OBS.: Serão computados para o Ranking Goiano de Mountain Bike XCM 2021 os atletas 
devidamente filiados à Federação Goiana de Ciclismo  - FGC   

A Categoria Elite será formada pelos 10 primeiros atletas que concluírem o percurso completo 
individual (Art. 16º do Regimento Interno 2017 da Federação Goiana de Ciclismo) e que 
obtiverem a melhor colocação. 

 

3) CONSTITUIÇÃO DA PROVA: 

A prova será realizada no dia 15 de agosto de 2021, na cidade de Pirenópolis-Go, contando 
pontos para o Ranking Goiano de Mountain Bike XCM nível C3, seguindo os critérios do 
Regimento Interno da Federação Goiana de Ciclismo.  

Chegada: A cronometragem será concluída no Mirante do Ventilador, no alto do Morro dos 
Pireneus, tanto para a categoria completa quanto para a categoria reduzida. Orientamos os 
atletas a fazerem descida controlada pelo morro dos Pirenéus, haja vista que haverá trânsito de 
carros e a cronometragem já não estará computando este tempo, prezando pela segurança. 

 

4) PONTOS DE APOIO. 

A equipe do atleta poderá dar apoio em qualquer local do evento escolhido pelo atleta 
competidor. Para o percurso reduzido, a organização oferecerá apoio no km 23 da prova para o 
percurso completo, a organização oferecerá apoio nos km 23, 38, 55 e 68, sendo que a partir do 
segundo será oferecido Refrigerante, Frutas e Batata, além de água em jarras.  Importante: para 
evitar copos descartáveis nas trilhas, a água será servida em jarras e será de responsabilidade 
dos atletas encherem suas garrafas ou demais equipamentos de armazenagem. 

 

5) LARGADA 

Saída as 8:30 da manhã na praça da Igreja do Bonfim, no Centro Histórico de Pirenópolis. De 
forma controlada, será feita uma largada simbólica percorrendo algumas ruas de Pirenópolis.   

Nas imediações do início da subida dos Pirineus, após sinal sonoro, será dada a largada.   

Importante: a largada será “lançada”, ou seja, não irá parar para fazer a largada. 

 

 



6) SEGURO DOS ATLETAS: 

Todos os atletas participantes do Desafio dos fortes de MTB 2021 Pirenópolis farão jus a seguro-
atleta e tal benefício já está incluso no ato da inscrição. A segurança e a integridade física do 
atleta são de responsabilidade de cada participante, sendo que os organizadores, 
patrocinadores, apoiadores ou a equipe da prova em nenhuma circunstância poderão ser 
responsabilizados por acidentes ou outras ocorrências. O a empresa responsável pelo seguro-
atleta se assegurará de tudo que o atleta terá por direito, ficando a responsabilidade dos 
mesmos limitados à solicitação da participação dos serviços de socorro público e privado no dia 
do evento. 

 

7) INSCRIÇÕES: 

As inscrições PRIMEIRO LOTE estarão abertas a partir de 10/01/2021 até 14/06/2021, valor de 
R$ 130,00 (cento e trinta reais). As inscrições do SEGUNDO LOTE estarão abertas a partir de 
15/06/2021 até 10/08/2021, valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), exceto categorias 
(feminino amador/estreante A e B/juvenil, que pagarão R$100.00 (cem reais) mesmo após 
vencimento da data limite, não haverá inscrição após essa data (10/08).  

 

 

 

Valores com Camisas de Ciclismo (Atenção: promoção válida para pedidos até o dia 12 de julho 
de 2021.) 

Primeiro Lote: R$ 145,00 

Segundo Lote: R$ 145,00 

 

Todos competidores no ato da inscrição automaticamente declaram e atestam concordância 
com os termos do regulamento para participar do evento. Nestes termos atestará que está 
clinicamente em condições de participar. Concordará em observar quaisquer decisões oficial da 
corrida relativa à possibilidade de terminá-la seguramente. Assumirá todos os riscos em 
participar do evento, inclusive os relativos a quedas.   

Importante: atletas menores de idade deverão apresentar autorização por escrito do 
responsável.   

Contatos com outros participantes, efeitos do clima, incluindo alto calor e/ou umidade, 
condições do circuito e possíveis acidentes com tráfego são de responsabilidade exclusiva do 
atleta. Informamos, ainda, que todo o trajeto não estará fechado para tráfego de veículos auto-
motores.    



Tendo em lista essa renúncia de direitos e conhecendo todos fatos já citados, aceita a inscrição, 
isentando os organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou 
sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades.  

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. 

 

8) PERCURSO E MARCAÇÃO: 

O percurso completo terá cerca de 79 km e o reduzido, cerca de 34 km. Serão demarcados e 
sinalizados os pontos críticos com placas, fitas zebradas e cal no chão.   

Embora o percurso seja considerado de médio risco a organização manterá motociclistas e 
carros de apoio ao longo de todo o percurso como apoio às equipes oficiais de socorro. Além de 
auxiliar os atletas, os mesmos também exercerão a função de fiscais de prova, podendo punir o 
atleta que descumprir o conteúdo deste regulamento.   

O arquivo de GPS do trajeto em formato “.gpx” será disponibilizado no site 
www.desafiodosfortes.com.br. Por qualquer que seja o motivo, a organização se reserva ao 
direito de alterar o percurso sem, no entanto, alterar o arquivo disponibilizado. Valerá sempre 
a marcação da prova.  

O atleta que cruzar a linha de chegada sem a devida marcação será desclassificado.   

A segurança e a integridade física do atleta são de responsabilidade de cada participante. É 
IMPORTANTE SALIENTAR QUE NENHUMA VIA PÚBLICA DE ACESSO SERÁ INTERDITADA NO DIA 
DA PROVA. CABE AO PARTICIPANTE RESPEITAR A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, MANTENDO SE A 
DIREITA 

 

PERCURSO COMPLETO: 

 

 

 
 

 



 

PERCURSO REDUZIDO: 

 

 

 



 

 

 

9) CRONOMETRAGEM: 

 

A mesma será feita com uso de sistema eletrônico e a divulgação dos resultados será de 
competência e responsabilidade da equipe contratada para cronometrar a prova:  

Importante: a cronometragem será finalizada no Mirante do Ventilador, localizado no alto do 
Morro dos Pireneus.  Orientamos os atletas a fazerem a descida de retorno à cidade de forma 
segura e controlada. 

 

10) HORARIO DAS PREMIAÇÕES: 

 

A partir das 15h em frente à Igreja do Bonfim, na praça onde houve a largada simbólica. 

 

11) PREMIAÇÃO: 

 

Para os atletas da 1ª ao 10ª colocação da Categoria Elite Masculino (dinheiro),1° ao 5ºsub 
23(dinheiro),1º ao 5º Elite Feminina (dinheiro),1 ao 5° Sub 30 (dinheiro), 1º ao 5º Junior 
(dinheiro), demais categorias (brindes do 1º ao 5°). Item sujeito a alteração 

 

12) OBRIGAÇÕES / RESPONSABILIDADES: 

É obrigação de cada participante: levar toda a comida e bebida que for consumir durante a 
competição, zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela preservação da natureza.  Aquele 
que for flagrado jogando gel ou algum tipo de plástico, câmara de ar ou qualquer objeto que 
degrade a natureza estará desclassificado. 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. 

 

13) PENALIZAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO: 

- Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais oficiais da 
prova; 

- Pedalar sem capacete durante a prova; 

- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição; 

- Manobras desleais contra outro atleta;  



Trocar de bicicleta; 

- Ser acompanhado e beneficiado por terceiros ao longo do percurso; 

- Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado); 

- Pegar carona durante a prova; 

- Largar fora da área (pelotão) de sua categoria; 

- Uso de drogas; 

- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação). Casos omissos serão 
julgados pela Comissão Diretora da Prova. 

- Desacatar qualquer autoridade do evento tais como: fiscais, árbitros, comissários, diretores de 
prova. 

 

14) PUBLICIDADE: 

O DESAFIO DOS FORTES DE MTB 2021 será registrado em vídeo e fotografia pela Organização 
para aproveitamento publicitário. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso 
de sua imagem, deverão notificá-la em sua ficha de inscrição. Caso contrário, estará 
automaticamente autorizando o seu uso em qualquer tempo, independente de compensação 
financeira. O conteúdo do regulamento poderá ser alterado sem aviso prévio. O regulamento 
oficial estará impresso e localizado na secretaria do evento. 

 

15) O REGULAMENTO. 

Todo regulamento está sujeito a alterações. O regulamento oficial será disponibilizado em até 3 
dias antes do evento. 

Em caso de eventual aumento ou riscos de transmissão da Covid-19, a organização pode 
considerar alterar a data do evento, sem o ônus da devolução do valor pago da inscrição, 
mantendo a inscrição ativa para a próxima data. Caso a organização do evento não consiga 
executar no ano de 2021, os valores serão devolvidos no mês de Dezembro de 2021. 

 

15) ENTREGA DAS PLACAS ATLETAS. 

 

Serão entregues as placas dos atletas na loja Barrão Bikes situada na Rua do Bonfim próximo a 
Igreja do Bonfim a partir das 15h até 19h do sábado (dia 14), e no domingo a partir das 6:30h 
até às 8h. 

 

Wagner Sebastião de Oliveira Pereira 

Contato email: barraomtb@hotmail.com/062 99126-4576 (Whatsapp) 




