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FGC – FEDERAÇÃO GOIANA DE CICLISMO  

REGULAMENTO DO 2º GP DESAFIO DO MARRUCO DE MTB XCM  
CAMPEONATO GOIANO DE XCM 2021 – CERES/GO 

  
Art. 1º Este Regulamento Técnico foi adaptado ao regulamento oficial da Federação Goiana de 
Ciclismo, de acordo com as particularidades deste evento, com especificações da CBC – 
Confederação Brasileira de Ciclismo.  
§ Único – Todos os envolvidos nesta prova, organizadores e atletas, estão obrigados a conhecer 
este Regulamento, não podendo alegar sob qualquer hipótese, ignorância aos preceitos aqui 
descritos.  
  
Art. 2º – Será realizada a prova de velocidade no formato MARATONA – XCM no dia 12 de 
SETEMBRO de 2021 na cidade de Ceres – Goiás, com largada e chegada em frente à portaria 
principal do Estádio Olímpico de Ceres, na Avenida Adalto Lima Ascier, Jardim Bela Vista. Com 
largada das categorias iniciando às 8:45 h., da manhã.  
§1º – Todos os competidores deverão estar presentes no local da largada no mínimo uma hora 
de antecedência, portando documento mencionado na inscrição para a retirada da placa do atleta 
na Secretaria da Prova.  
§2º – Para retirada da placa, o atleta deverá apresentar documento de identificação com foto e 
assinar a declaração de participação.  
§3º – A secretaria da prova será aberta às 6:45 h., para entrega das placas e fechará às 8:15 h., e 
não será possível retirar sua placa após esse horário.  
§4º – A prova será no formato Maratona e contará com dois percursos: completo e reduzido. O 
percurso completa terá aproximadamente 65 km de extensão e altimetria acumulada de 
aproximadamente 1.400 metros. O percurso reduzido terá aproximadamente 48 km de extensão 
e altimetria acumulada de aproximadamente 850 metros. 
 
Obs.: Serão computados para o Ranking Goiano de Mountain Bike XCM 2021 os atletas 
devidamente filiados à Federação Goiana de Ciclismo – FGC, contando pontos nível C1, seguindo 
os critérios do Regimento Interno da Federação Goiana de Ciclismo.  
  
Art. 3º – Das categorias  
§1º – As categorias em disputa serão definidas conforme o Regulamento do Campeonato Goiano 
de Mountain Bike 2021 adaptadas para o 2º GP Desafio do Marruco de MTB etapa XCM. 
   
OBS: Cada categoria só será confirmada caso haja no mínimo 7 atletas (ou conforme decisão da 
comissão organizadora). Caso não atinja o número mínimo estipulado o atleta será convidado 
a mudar de categoria (superior).  
  
São elas:  
  

MASCULINO  

ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO  

SUB 23: 19 A 22 ANOS  

SUB 30: 23 A 29 ANOS  

JUNIOR: 17 A 18 ANOS  

JUVENIL: 15 A 16 ANOS  
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INFANTO-JUVENIL: 12 A 14 ANOS  

SUB 35: 30 A 34 ANOS  

SUB 40: 35 A 39 ANOS  

SUB 45: 40 A 44 ANOS  

SUB 50: 45 A 49 ANOS  

SUB 55: 50 A 54 ANOS  

OVER 55: 55 ANOS ACIMA  

PESO PESADO: 90kg ACIMA  

TURISMO A: ATÉ 34 ANOS  

TURISMO B: 35 ANOS ACIMA 

FEMININO  

ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO 
TÉCNICO  

MASTER A: 30 A 39 ANOS  

MASTER B+: 40 ANOS ACIMA  

AMADOR FEM: IDADE LIVRE  
  
§2º – A distância percorrida por cada categoria será acompanhada pelos organizadores com 
ponto de partida e chegada no mesmo local conforme o quadro abaixo.  
  
Quadro de Categorias e Distância:  
  

MASCULINO  PERCURSO/DISTÂNCIA 

ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO  COMPLETO 65 KM  

SUB 23: 19 A 22 ANOS  COMPLETO 65 KM  

SUB 30: 23 A 29 ANOS  COMPLETO 65 KM  

JUNIOR: 17 A 18 ANOS  COMPLETO 65 KM  

JUVENIL: 15 A 16 ANOS  REDUZIDO 48 KM  

INFANTO-JUVENIL: 12 A 14 ANOS  REDUZIDO 48 KM  

SUB 35: 30 A 34 ANOS  COMPLETO 65 KM  

SUB 40: 35 A 39 ANOS  COMPLETO 65 KM  

SUB 45: 40 A 44 ANOS  COMPLETO 65 KM  

SUB 50: 45 A 49 ANOS  REDUZIDO 48 KM  

SUB 55: 50 A 54 ANOS  REDUZIDO 48 KM  

OVER 55: 55 ANOS ACIMA  REDUZIDO 48 KM  

PESO PESADO: 90kg ACIMA  REDUZIDO 48 KM  

AMADOR A: ATÉ 34 ANOS REDUZIDO 48 KM  

AMADOR B: 35 ANOS ACIMA REDUZIDO 48 KM 

FEMININO  PERCURSO/DISTÂNCIA 

ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO  COMPLETO 65 KM  

MASTER A: 30 A 39 ANOS  REDUZIDO 48 KM  
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MASTER B+: 40 ANOS ACIMA  REDUZIDO 48 KM  

AMADOR: IDADE LIVRE  REDUZIDO 48 KM  
  
§3º – O tempo limite de cada categoria será de 4:00 horas de duração para as categorias do 
percurso completo e 3:30 horas de duração para as categorias do percurso reduzido.  
  
§4º - Da largada  
  
A largada será feita pontualmente a partir das 8:45 h., na seguinte ordem: 
 
08:45  
MASTER A FEMININO - (REDUZIDO) 
MASTER B+ FEMININO - (REDUZIDO) 
 
08:47 
 AMADOR FEMININO - (REDUZIDO) 
 
08:49  
PESO PESADO - (REDUZIDO) 
 
09:00  
ELITE FEMININO - (COMPLETO)  
 
09:10  
ELITE - (COMPLETO) 
SUB 23 - (COMPLETO)  
 
09:12  
SUB 30 - (COMPLETO) 
 
09:14  
JUNIOR - (COMPLETO) 
 
09:16 
SUB 35 - (COMPLETO) 
 
09:18 
SUB 40 - (COMPLETO)  
 
09:20  
SUB 45 - (COMPLETO)  
  
09:22   
JUVENIL - (REDUZIDO) 
INFANTO-JUVENIL - (REDUZIDO)  
 
09:24  
SUB 50 - (REDUZIDO)  
SUB 55 - (REDUZIDO)  
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OVER 55 - (REDUZIDO)  
 
09:26 
TURISMO A MASCULINO - (REDUZIDO) 
 
09:28  
  TURISMO B MASCULINO - (REDUZIDO) 
 
§5º – Das fileiras  
Os atletas serão enfileirados conforme o horário e sequência de largada, primeira fileira Elite e 
assim sucessivamente. O atleta que estiver fora da sua fileira na hora da largada conforme 
estipulado sofrerá as sanções previstas na legislação vigente de acordo com o julgamento do 
Colegiado de Comissários da prova, sem direito a devolução de qualquer valor.  
  
Art. 4º – Das Inscrições 
§1º – O Valor da inscrição é de: 
Primeiro Lote – R$ 90,00 (noventa reais), se for paga até o dia 29/08/2021; 
Segundo Lote – R$ 110,00 (cento e dez reais), entre o dia 30/08 e 09/09/2021;  
 
Deverá ser feita no site www.sistime.com.br e paga até às 23:59 h., do dia 09/09/2021.  
  
OBS: NÃO SERÃO REALIZADAS INSCRIÇÕES FORA DAS DATAS ACIMA, NO DIA OU NO LOCAL 
DO EVENTO.  
  
Art. 5º – Dos numerais  
§1º – O numeral é oficial e obrigatório em toda a prova e será oferecido, apenas um exemplar 
por atleta.  
  
Art. 6º – Das colocações 
§1º – Será considerado vencedor o atleta que primeiro completar o percurso estabelecido para 
sua categoria conforme quadro de percurso acima e assim sucessivamente para as outras 
classificações nas categorias definidas. Caso haja empate o critério de desempate será definido 
em conformidade com o regimento interno da FGC com aval do Colegiado de Comissários.  
  
Art. 7º – Da premiação por categorias  
A premiação das categorias OFICIAIS DA FGC será da seguinte forma: 
 
1) Do 1º ao 10º colocado: Troféu e medalha de participação; 
 
2) Para os demais participantes: Medalha de participação; 
 
Observações: 
 Regra geral para todas as categorias: Será premiado em dinheiro até o quinto colocado 
de cada categoria; 
 Os 10 primeiros colocados recebem troféu, (Quando houver no mínimo 15 atletas 
largando na respectiva categoria). Caso a categoria tenha largado com número inferior a 15 
atletas, o pódio será de no máximo 5 atletas ou conforme a organização da prova decidir. 
 A premiação será iniciada 15 minutos após a chegada do 10º colocado de cada categoria 
ou do último componente do pódio conforme descrito acima por força de possíveis 
particularidades de cada categoria. 
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 Em virtude da pandemia Covid-19, será obrigatório o uso de máscara durante todo o 
momento que antecede a competição e após a chegada. O atleta que desobedecer a esse item 
poderá ser desclassificado da prova.   
  
O valor da premiação está condicionado ao número de inscrições pagas.   
*SIMULAÇÃO DE PREMIÇÃO (com mínimo de 120 inscrições pagas)  
 

MASCULINO  1º 
COLOCADO 

2º 
COLOCADO 

3º 
COLOCADO 

4º 
COLOCADO 

5º 
COLOCADO 

ELITE:  500,00 350,00 300,00 200,00 150,00 

SUB 23:  250,00 200,00 150,00 100,00 60,00 

SUB 30:  250,00 200,00 150,00 100,00 60,00 

JUNIOR:  250,00 200,00 150,00 100,00 60,00 

JUVENIL:  BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE 

INFANTO-JUVENIL: BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE BRINDE 

SUB 35:  250,00 200,00 150,00 100,00 60,00 

SUB 40:  250,00 200,00 150,00 100,00 60,00 

SUB 45:  250,00 200,00 150,00 100,00 60,00 

SUB 50:  150,00 120,00 100,00 80,00 50,00 

SUB 55:  150,00 120,00 100,00 80,00 50,00 

OVER 55:  150,00 120,00 100,00 80,00 50,00 

PESO PESADO:  150,00 120,00 100,00 80,00 50,00 

AMADOR A:  150,00 120,00 100,00 80,00 50,00 

AMADOR B:  150,00 120,00 100,00 80,00 50,00 

FEMININO 1ª 
COLOCADA 

2ª 
COLOCADA 

3ª 
COLOCADA 

4ª 
COLOCADA 

5ª 
COLOCADA 

ELITE:  500,00 350,00 300,00 200,00 150,00 

MASTER A:  150,00 120,00 100,00 80,00 50,00 

MASTER B+:  150,00 120,00 100,00 80,00 50,00 

AMADOR  150,00 120,00 100,00 80,00 50,00 
 
*Caso haja menos de 120 (cento e vinte) inscrições pagas, os valores serão anunciados antes 
da largada ou anunciados nos meios de comunicação prova.  
  
Art. 8º – Das penalidades  
É obrigatória a presença do atleta (uniformizado) no pódio sob pena de SANÇÃO dele no 
descumprimento deste, salvo com justificativa plausível antecipada ao comissário.  
  
Art. 9º – É de responsabilidade do participante apresentar-se ao evento com materiais próprios, 
bem como sua manutenção durante a prova, isentando a ORGANIZAÇÃO de qualquer prejuízo 
que possa ocorrer durante a competição.  
  
Art. 10º – É obrigatória a utilização das numerações de identificação, os quais deverão ser 
fixados frontalmente na bicicleta para visualização por parte dos comissários e, a fixação é de 
responsabilidade do atleta.  
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Art. 11º – A numeração será fornecida pela organização do evento e não deverá sofrer 
nenhuma alteração tais como corte ou dobras.  
  
Art. 12° – Comportamento durante a prova  
Todo atleta deverá agir dentro dos princípios de esportividade, mantendo a disciplina, 
cumprindo os horários estabelecidos e respeitando os companheiros e comissários, dando o 
melhor exemplo de esportividade.  
  
Art. 13° – É extremamente proibida a circulação de atletas que não estejam participando da 
Prova na área de arbitragem.  
  
Art. 14° – As reclamações somente serão aceitas por escrito e com a efetuação da taxa de R$ 
200,00 (duzentos reais) e fundamentadas conforme decisão final da comissão organizadora.  
§ 1º – Serão aceitas pelo Colegiado de Comissários, as reclamações efetuadas no prazo de até 
15 (quinze) minutos após a divulgação dos resultados. 
§ 2º – As reclamações que forem acatadas integralmente pela direção de prova, terão direito 
ao reembolso total da taxa de reclamação. 
  

DISPOSIÇÕES GERAIS  
  
Art. 15° – No decorrer da prova e até o seu término, inclusive durante a cerimônia de 
premiação, o ciclista deverá manter–se devidamente uniformizado, pois assim estará de 
maneira correta respeitando aos seus patrocinadores, aos seus adversários e ao público.  
  
Art. 16° – O chefe do colegiado de comissários (PCC) é a autoridade máxima nas competições, 
cabendo aos ciclistas, representantes e participantes em geral, acatar as determinações desta 
autoridade.  
  
Art. 17° – Todo e qualquer comunicado só será aceito pelo Diretor da Prova e ou pelo Colegiado 
de Comissários, quando efetuado pelo atleta ou representante do clube acordo com o acima 
mencionado.  
  
Art. 18° – A secretaria de prova será aberta no domingo das 6:45 h., até às 8:15 h., no local da 
prova.  
  
Art. 19º – Pontos de apoio oficial da organização de prova (Será disponibilizado água mineral 
para todos os atletas) e no final do evento mesa de frutas. 
 
Percurso Completo: 
1º Ponto: KM 20; 
2º Ponto: KM 34; 
3º Ponto: KM 48; 
 
Percurso Reduzido: 
1º Ponto: KM 20; 
2º Ponto: KM 30; 
 
O apoio particular por parte de equipes e staff dos atletas só será permitido nos pontos de 
apoio oficiais e se previamente as equipes comunicarem para a organização da prova.  
Não é permitido apoio mecânico para atletas durante o percurso da prova. 



 
 

 FGC – FEDERAÇÃO GOIANA DE CICLISMO  

7  

 
Art. 20º – Ponto de desclassificação (Percurso Completo) 
Haverá ponto de corte/desclassificação de atletas para o percurso completo. Aquele atleta 
participante de qualquer categoria do percurso completo, deverá passar pelo ponto de corte 
que ficará no KM 32, com até 2:00 horas de prova.  
O atleta que não passar no KM 32 nesse prazo estabelecido, estará automaticamente 
desclassificado da prova. 
 
Art. 21º – Seguro atleta: Todos os atletas participantes do 2º GP DESAFIO DO MARRUCO DE MTB 
XCM 2021, farão jus ao 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 organizadora da prova em 
nenhuma circunstância poderão ser responsabilizados por acidentes ou outras ocorrências.  
 
Art. 22º – Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora 
da prova que é composto por um Diretor, um Comissário e um Coordenador. 
 
A publicidade deste regulamento é dada através de sua publicação no site das inscrições 
www.sistime.com.br podendo ainda sofrer alterações sem aviso prévio.  
  
Este regulamento está em conformidade com as regras da Organização Geral do Esporte, do 
Regimento Interno da FBC e demais regras vigentes, uma versão impressa deste estará 
disponível na secretaria de prova do evento ao qual será a versão oficial.  
  
Informações e Contato:   
Cléber – 62 99944-7506 (WhatsApp) 


