REGULAMENTO
O grupo FORTE DO CERRADO, em parceria com vários patrocinadores e Sistime
Cronometragem, estará realizando o evento DESAFIO DA SERRA – Data 11 de JULHO de 2021
OBS: Prova será homologada pela.

FEDERAÇAO GOIANA DE CICLISMO LOCAL: CLINICA SANTA MÔNICA Endereço: Quadra 13 Lote
27 - Jardim Brasília, GO, CEP: 72915-135

INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas no site www.sistime.com.br nos períodos abaixo
VALOR DA INSCRIÇÂO R$100,00 ( 6,00 taxa de serviço boleto e 10% cartão )ATÉ O DIA
25/06/2021 (PRIMEIRO LOTE) e R$120,00 + ( 6,00 taxa de serviço boleto e 10% cartão ) ATÉ
O DIA 05/07/2021 (SEGUNDO LOTE).

Obs: ao fazer a inscrição, o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado fisicamente e
psicologicamente para a prova. Compromete-se a respeitar as normas da prova e o meio
ambiente ao longo do percurso.
ENTREGA DE KITs Os atletas pagantes terão direito de retirar os kits de participação da prova.
KIT ATLETA
SÁBADO dia 10/07/2021 DAS 09:30hs ÀS 17:00hs
No endereço Avenida Tancredo Neves 1330, Setor Sul, Formosa – GO (Conveniência Premier)
O tempo de cada largada será dada rigorosamente no horário estabelecido no Boletim Oficial.
HORÁRIO DAS LARGADAS
09:30hrs a primeira categoria
Tempo de largada entre cada categoria será de 2 minutos.
CATEGORIAS:
PERCURSO COMPLETO
ELITE FEMININA
SUB 23: - (19 A 22 ANOS)

SUB 30: - (23 A 29 ANOS)
MASTER A - (30 A 34 ANOS)
MASTER B - (35 A 39 ANOS)
MASTER C - (40 A 44 ANOS)
MASTER D - (45 A 49 ANOS)
MASTER E - (50 A 54 ANOS)
Obs. OS 5 MELHORES RESULTADOS NA GERAL MASCULINA FORMARÃO A CATEGORIA ELITE
PREMIAÇÃO
PERCURSO REDUZIDO
JUNIOR: - (17 A 18 ANOS)
JUVENIL: - (14 A 16 ANOS)
VETERANO - (55 A CIMA)
TURISMO MASCULINO A (19 a 34 anos)
TURISMO MASCULINO B (35 a 99 anos)
TURISMO FEMININO (14 a 99 anos)
TROFÉUS PARA OS 5 PRIMEIROS COLOCADOS DE CADA CATEGORIA!
MEDALHAS PARA TODOS OS ATLETAS QUE COMPLETAREM A PROVA!
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA OS 3 PRIMEIROS ATLETAS DE CADA CATEGORIA DO
PERCURSO COMPLETO.
BRINDES PARA OS DEMAIS ATLETAS NO PÓDIO

AVISO IMPORTANTE 1: Para subir ao pódio o atleta deverá estar uniformizado. O atleta que
estiver descalço, sem camisa, não será premiado e perderá o premio..

AVISO IMPORTANTE 2: O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá o
premio .

Obs: Não será aceito representantes para receber a premiação no pódio.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA COVID19

Seguem abaixo as medidas de prevenção e controle de ambientes e pessoas que têm por
finalidade evitar a contaminação e propagação do novo coronavírus durante a execução das
provas de Ciclismo em Goiás:
Evitar aglomerações; manter distância mínima de 2 metros (raio de 2 metros) entre equipe de
prova e entre atletas. Se a equipe de prova e os atletas estiverem usando máscara, a distância
poderá ser de 1 metro.
Realização de triagem de todos os atletas antes do evento, com verificação de febre (através
de termômetros infravermelhos), se temperatura superior a 37,8 C e/ou outro sintoma
respiratório deverá ser proibida a permanencia na prova.
Disponibilizar preparações alcoólicas a 70% para higienização das mãos, na secretaria de
prova.
É obrigatório que toda a equipe de prova e ateltas(exceto durante a sua prova) façam uso de
proteção facial (máscara de tecido ou descartável, preferencialmente).
Caso seja necessário compartilhar algum objeto(caneta) ou outro material ou equipamento,
deverá assegurar-se sua desinfecção, podendo ser desinfetados com álcool a 70%,
friccionando por cerca de 30 segundos as superfícies, ou outro desinfetante com ação
compatível e recomendado pelo Ministério da Saúde, a depender do tipo de material.
Todo atleta ou Equipe de Prova deverá fazer uso de recipientes individuais para o consumo de
água.
A reposição hídrica será dispensada de forma individual. Sendo proibido o compartilhamento
de recipentes entre atletas e e/ou equipe de prova.
Pessoas que se declararem pertencentes ao grupo de risco e/ou com qualquer sintoma de
síndrome gripal, não podem frequentar o evento durante o período da pandemia.

ATENÇÃO: O uso de máscaras e protetores faciais por indivíduos sadios está sendo
recomendado para proteger as outras pessoas de seu contato próximo evitando a
disseminação de gotículas em ambientes coletivos. Não deve ser utilizada como medida
isolada de prevenção individual, sendo a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o
distanciamento de no mínimo 1 metro, medidas de maior efetividade, que combinadas, devem
diminuir a transmissão pessoa-pessoa, do novo coronavírus, de forma mais eficaz.
CIRCUITO:
O circuito terá o percurso completo de 53 km Com Altimetria de 912mts com
aproximadamente 03:00 horas de Prova.
O circuito terá o percurso completo de 36 km Com Altimetria de 600mts com
aproximadamente 02:00 horas de Prova.

DISCIPLINA:
Os Organizadores serão rigorosos na obediência do presente regulamento, por todos os
participantes do CAMPEONATO DE MOUNTAIN BIKE e de forma alguma permitirão qualquer
deslize disciplinar ou esportivo. Todos os integrantes da prova indistintamente estarão sujeitos
às penalidades rigorosas por desrespeito ao regulamento, aos dirigentes e responsáveis pela
prova e as Autoridades Policias.
1- Quando o faltoso for atleta ou representante de clube, a penalidade que o atingir, poderá
estender-se a toda equipe, podendo ser desclassificada e desligada da prova, tal seja a
gravidade da falta, a critério da Direção Geral, sem recursos ao júri de Apelação.
Infrações:
Desacatar algum membro da organização ou fiscal de prova R$ 200,00
PENALIDADES:
Serão impostas em conformidade com o artigo 12.0.000 do Regulamento Geral da União
Ciclística Internacional (UCI).
RESPONSABILIDADE DE CADA ATLETA PARTICIPANTE
Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As
equipes médicas que apoiam 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.
DISPOSIÇÔES FINAIS:
Este regulamento técnico foi elaborado tendo por base as normas internacionais adotadas
pela U.C. I (União Ciclista Internacional).
ÚNICO – Este regulamento pode ocorrer alterações em aviso prévio dos organizadores do
evento, prevalecendo a copia original no dia evento.
Contato e informações: Leandro Cardoso de Melo – fone: 61 – 999475736:
fortesdocerrado@gmail.com

