
Regulamento do 80km 

 

80KM PEDAL SEM FRONTEIRA 2021 

SOBRE O EVENTO: 

 Acontecerá na Cidade Ocidental-GO 

Trata-se de uma prova Superação, Resistência, Habilidade de mountain bike  

Atenção aos protocolos de segurança, os atletas antes da largada deverão estar com a 

máscara, na retirada do kit só vai ser entregue sua numeração se o atleta estiver usando a 

máscara. A organização disponibilizará máscara descartável para os atletas que subirem ao 

pódio e álcool para higienização das mãos. 

01- Será realizado em uma única etapa, no dia 18/07/2021 em percurso já definido  

02- Nível difícil: Grau 3 - Inscrição individual 

03- O objetivo da prova superação de limites, união, o fortalecimento da atividade esportiva. 

04- Ao efetivar a inscrição nesta prova de superação, cada participante declara que leu, 

entendeu e aceitou todas as normas contidas neste regulamento. 

05- A segurança e a integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, sendo 

que os organizadores, patrocinadores, apoios ou a equipe da prova em nenhuma circunstância 

poderão ser responsabilizados por acidentes, roubo, furto, extravio, quebra de equipamentos 

e outras ocorrências, ficando a responsabilidade dos mesmos limitada à solicitação da 

participação dos serviços de socorro privado no dia do evento que a organização contratar. 

06- Todos Atletas que efetuar o pagamento pelo sistime terá seguro atleta  

07- Não haverá inscrição fora do sistime. 

08- É proibido a participação na pipoca ou sem efetuar o pagamento, sendo assim se o atleta 

não inscrito causar acidente ou Dano, a organização tomara as medidas cabíveis contra o 

pipoqueiro. 

09- Travessias de pontes, e trechos de estradas de terra, asfalto onde prevalecerá as normas 

de trânsito, no percurso. 

10- A largada e a chegada, acontecerá no mesmo local onde será instalada uma estrutura para 

a realização da prova bem como a recepção dos atletas, suas equipes, apoiadores e  

respectivos convidados. Com ducha, parque para as crianças, área de camping. 

11 Todos Atletas que completarem o percurso receberá uma linda medalha e Troféu para os 5° 

de todas as categorias. 

 

12 valor da inscrição será de $100,00 reais até 20/06/2021 após essa data o valor passa para 

150,00. 

 

 



13- As Categorias com respectivas idades são: 

Elite (Idade Livre) 

Sub 20 (15 a 19) 

Sub 30 (20 a 29) 

Sub 40 (30 a 39) 

Sub 50 (40 a 49) 

Sub 60 (50 a 60) 

61 acima (61 acima) 

Estreante (16 acima) 

Feminino (16 acima) 

Estreante Feminino (16 acima) 

Nelore 90kg acima (18 acima) 

 

PNE 

Premiação 

Cat: Feminina  

01° $ 500,00 reais  

02° $ 200,00 reais  

03° $ 150,00 reais  

04° $ 100,00 reais  

05° Troféu  

Cat: Elite 

01° $ 500,00 reais 

02° $ 200,00 reais 

03° $ 150,00 reais 

04° $ 100,00 reais  

05° Brindes 

Cat: Sub20 

01° $ 300,00 reais 

02° $ 200,00 reais 

03° $ 100,00 reais 

04° Troféu  

05° Troféu  



Cat: sub30 

01° $ 300,00 reais 

02° $ 200,00 reais 

03° $ 100,00 reais 

04° Troféu  

05° Troféu  

Cat: Sub 40 

01° $ 300,00 reais 

02° $ 200,00 reais 

03° $ 100,00 

04° Troféu  

05° Troféu  

Cat: Sub 50 

01° $ 300,00 reais 

02° $ 200,00 reais  

03° $ 100,00 reais  

04° Troféu  

05° Troféu  

Cat: Sub 60 

01° $ 300,00 reais  

02° $ 200,00 reais  

03° $ 100,00 reais  

04° Troféu  

05° Troféu 

Cat: Acima de 60anos 

01° $ 300,00 reais  

02° $ 200,00 reais  

03° $ 100,00 reais  

04° Troféu  

05° Troféu 

 

 



Cat. Estreante Feminina  

01° $ 200,00 reais  

02° $ 150,00 reais  

03° $ 100,00 reais  

04° Troféu 

05° Troféu  

Cat Estreante Masculino 

01° $ 100,00 reais  

02° $ 80,00 reais  

03° $ 50,00 reais  

04° Troféu  

05° Troféu 

*Cat Pesado 95kg acima  

01° $ 100,00 reais  

02° $ 80,00 reais  

03° $ 50, reais  

04° Troféu  

05° Troféu 

*Cat PNE 

01° $ 100,00 reais  

02° $ 80,00 reais  

03° $ 50, reais  

04° Troféu  

14- Crianças de 04 a 07 anos - correrão juntas Feminino e masculino. Inscrição somente no dia 

do evento. 

14- Crianças de 08 a 12 anos - correrão juntas Feminino e masculino. Inscrição somente no dia 

do evento. 

15- Todo comerciante que queira vender, expor seu produto no evento que não for 

patrocinador ou apoiador   será cobrado uma taxa de 200 reais para premiação dos atletas. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser feitas somente no site www.sistime.com.br 

16- O número de participantes será limitado a um máximo de 400 atletas visando a sua 

segurança perfeita decorrência da prova. 

 



17- Ao fazer a inscrição o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado físico e 

psicológico para a prova e não ter nenhum impedimento médico à sua participação da prova. 

18- O Atleta compromete-se a respeitar as normas da prova, respeitar o meio ambiente, 

outros atletas e o público que prestigia a competição e aceita incondicionalmente todas as 

cláusulas deste regulamento. 


