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Apresentamos o Goiás Ride Challenge Strava,  a modalidade deste evento é um Desafio em Duplas
que  será  classificado  com  resultados  dos  Segmentos  Strava,  devidamente  disponíveis  pelos
participantes até o horário determinado pela organização no dia do evento. O Horário para iniciar no
dia a realização da atividade fica a critério da dupla, obedecendo o tempo limite para conclusão e
sincronização/disponibilização  no  STRAVA  para  apuração  da  classificação.  Inscrições
www.sistime.com.br. A Inscrição é Gratuita,
1. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
1.1  ORGANIZAÇÃO:  A  organização  é  responsável  por  fazer  cumprir  as  disposições  deste
regulamento, e justificar as alterações quando cabíveis. Poderá o Organizador/Realizador suspender o
evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem
aviso prévio aos participantes.
1.2 ESPECÍFICOS: Abranger o quantitativo significativo de atletas em práticas esportiva divulgando o
esporte  para  todos.  Criar  oportunidades  de  ingresso  e  despertar  interesse  de  novos  atletas  às
competições e campeonatos Municipais, Estaduais e Nacionais. Inserção à Comunidade Ciclística em
sua totalidade.
1.3 O Desafio 
2. PERCURSO
2.1  O  GOIÁS  RIDE  –  Edição  4  é  composto  por  4  segmentos  Strava  distintos  perfazendo
aproximadamente um total de 100km: 
2.1.1.1 – 1 – 26,11 km Goiânia a Nerópolis
2.1.1.2 – 2 -  22,35 km Nerópolis a Campo Limpo
2.1.1.3 – 3 -  18,81 km Campo Limpo a Interlândia
2.1.1.4 – 4 – 32,43 km Interlândia ao asfalto Pirenópolis 
2.2  O Modelo  de  Segmento  é  em função  de  Segurança  dos  Participantes  quanto  ao  trânsito  nas
cidades, favorecendo um tempo para que o participante possa hidratar e alimentar antes de começar o
próximo SEGMENTO.
2.3 Cada SEGMENTO iniciará e terminara fora da Cidade.
2.4 Os percursos são segmentos STRAVA, não há marcação física e nem o percurso é fechado para o
trânsito local, devendo o competidor tomar as precauções necessárias.
2.5 O percurso será em trilhas estradas de terra, com obstáculos naturais como subidas, descidas e
outros que o atleta deverá superá-los sem apoio externo.
2.6 É responsabilidade do participante, seguir o trajeto correto no qual ele se inscreveu, o trajeto estará
disponível no Wikiloc e no Grupo WhatsApp. Qualquer alteração no trajeto, será divulgada até um dia
antes do desafio.
2.7 A dupla deve providenciar sincronização até  as 18h00 do dia da atividade no Strava e deixar
pública para que a  organização possa fazer a apuração total dos Segmentos.
2.7.1 A cada conclusão de segmento fazendo a sincronização facilitará a apuração do seu resultado.
2.8 Será colhido o tempo máximo da dupla de cada segmento de um mesmo dia para apuração do
tempo total do desafio.
2.9 O Desafio deverá ser executado no dia estipulado pela organização, Valendo somente o conjunto de
segmentos de resultados de um mesmo dia. Apuração dos Resultados serão publicados e premiados os
Campeões a partir das 20h no Buteko do Chaguinha Pirenópolis.
2.10 Por qualquer motivo e a qualquer tempo, sem aviso prévio, a organização poderá: adiar a prova,
alterar  o  percurso,  modificar  ou  mesmo  cancelar  algum  trecho.  Devendo  então  transmitir  aos
competidores as alterações adotadas.

3. ATLETAS

Página 1 de 5



 REGULAMENTO GOIÁS RIDE 4
  EDIÇÃO GOPIRI 25/09/2021

            atualização 09/08/2021

3.1 O competidor inscrito deve aceitar o termo de responsabilidade no processo de inscrição e está de
acordo com o seu regulamento. Está ciente de que esta competição é um esporte de risco. Atesta que
está  clinicamente  em condições  e  devidamente  treinado.  Concorda  em observar  qualquer  decisão
oficial  do Desafio relativa à possibilidade de terminá-la  seguramente.  Assume todos os riscos  em
correr a prova, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, assalto, efeitos do
clima,  incluindo alto  calor  e/ou umidade,  condições  do circuito  e  do tráfego.  Tendo em lista  esta
renúncia  de  direitos  e  conhecendo  todos  estes  fatos  já  citados,  aceita  a  inscrição  e  isenta  os
organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou sucessores de todas as
reclamações  ou  responsabilidades  por  qualquer  fato  que  coloque  fora  da  participação  da  prova.
Concede permissão à organização, para que utilize fotos, filmes, gravações, etc. Para divulgação que
mostre a participação.
3.2 Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos.
3.3 A participação do atleta na prova é estritamente em Duplas e o distancia entre os parceiros não
pode superar 2 minutos e sendo proibido o auxílio de terceiros.
3.4 As duplas podem se ajudar entre si  e não é permitido vácuo que são seja de participantes do
Desafio.

4. CATEGORIAS
- A data base para cálculo das categorias é a idade completa em 31/12/2021.
- Caso uma categoria etária não tenha no mínimo 3 duplas, esta serão remanejadas para categoria etária
imediatamente inferior e na hipótese de não haver a categorias a Organização avaliará tecnicamente
onde poderá ser incorporada.
-  Menores  de  18  anos  devem apresentar  OBRIGATORIAMENTE a  autorização dos  responsáveis
legais para participação e o termo de responsabilidade assinado e seu parceiro obrigatoriamente deverá
ser maior de idade.
4.1 DUPLAS:
- DUPLA M1 - Soma das idades até 79 anos;
- DUPLA M2 - Soma das idades de 80 a 89 anos;
- DUPLA M3 - Soma das idades de 90 a 99 anos;
- DUPLA M4 – Soma das idades 100 anos acima.
- DUPLA OM - Open Mista (idade livre, um Homem e uma Mulher)
- DUPLA EB – Open E-Bike (Bikes Assistidas)

5. PREMIAÇÃO
5.1 Apuração dos Resultados será feita 2 horas após o horário limite sincronização da atividade.
5.2 Troféus 1º ao 3º colocado de todas Categorias. Evento superando 50 duplas haverá troféus 1º ao 5º
colocado.
5.2 Troféu Participação pra quem queira adquirir ao valor de R$ 30,00 a unidade.
5.3  Qualquer  reclamação  sobre  o  resultado  final  da  competição  deverá  ser  encaminhada  à
Organização.
5.4 Local da premiação será o Buteko do Chaguinha Pirenópolis na  Av. Meia Lua, Qd 01 - Lt. 34 -
Jardins Pireneus, Pirenópolis - GO.
5.5 Troféus Participação também serão entregues no mesmo local.

5.6 PREMIAÇÃO SEGMENTO MOTIVACIONAL – Seguindo regras de Classificação.
5.6.1 O Segmento motivacional será no 3-Segmento Campo Limpo até o Topo da Subida do Tatu.
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5.6.2  KOM  BUTEKO  DO  CHAGUINHA -  Premiação  com  Voucher  R$  200,00  consumação  no
Buteko do Chaguinha Pirenópolis para a Dupla que Classificar em 1º Lugar.
5.6.3  KOM VAL ALIMENTOS -  Premiação  com Voucher  R$ 200,00 consumação  no Buteko  do
Chaguinha Pirenópolis para a Dupla que ficar na posição da Metade dos Classificados, caso seja ímpar
a  quantidade  de  participantes  o  ganhador  será  o  classificado  acima  1  posição.  Exemplo:  11
participantes o classificado do meio será o 6º. Sendo 10 participantes o classificado será o 5º colocado.
5.6.4 KOM TARTARUGA - PROCICLO - Premiação com Voucher R$ 200,00 consumação na PRO
CICLO Goiânia para a Dupla que ficar na posição de 20% dos classificados no segmento. Exemplo: 11
participantes o classificado em 20% será o 3º. Sendo 10 participantes 20% o classificado será o 2º
colocado. Sempre utilizando critério de arredondamento acima. (3,22% arredonda para 4º colocado).
(Regra pode ser alterada até antes da realização do evento)
5.6.5 VOUCHERS – Validade 30 dias.

6. PENALIZAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO
- Não disponibilizar a atividade no strava até as 18h00 do dia só evento.
- Enviar dados incorretos no preenchimento da inscrição.
- Inscrever-se na categoria não correspondente.
- Não usar capacete durante a prova.
- Ser acompanhado por equipe de apoio ao longo do percurso do Desafio.
- Cortar caminho ou não passar por caminho do Segmento Strava.
- Pegar carona durante a prova.
- Tumultuar o trabalho da organização antes, durante ou após a prova e na apuração dos resultados.
- Sujar as trilhas e percursos e áreas de concentração.
- Desrespeitar qualquer membro da organização.
- Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora do Desafio.
OBS: Cabe ao atleta inscrito a responsabilidade de conferir seus dados de inscrição (idade e categoria
inscrita)  na  lista  publicada antes  do dia  do Desafio.  Dados incorretos  deverão ser  comunicados à
organização por escrito ou email antes do dia do Desafio, estando passível de desclassificação caso
venha a competir com dados incorretos.
7. APOIO
É permitido apoio para hidratação e alimentação em local estacionário, não podendo ser
fornecido ou recebido apoio de terceiros em movimento.
8. BICICLETAS E EQUIPAMENTOS
8.1 Será permitido aos ciclistas utilizar apenas uma bicicleta para percorrer o trajeto.
8.2 O atleta poderá prosseguir pelo percurso a pé, desde que sua bicicleta esteja presente (carregada,
arrastada ou empurrada) pelo próprio atleta. Um atleta separado de sua bicicleta estará proibido de
prosseguir pelo percurso do desafio.
8.4  Reserva-se  à  organização  o  direito  de  vetar  qualquer  equipamento  ou  acessório  que  julgue
inadequado para a utilização no evento. Todo equipamento que o atleta utilizará na prova poderá ser
checado pela organização mesmo que já tenha concluído o Desafio e ser vetado seu resultado caso seja
considerado impróprio ou de risco para participação no evento.
8.5 Equipamentos obrigatórios: capacete de ciclismo afivelado.
8.6 Equipamentos proibidos: não será permitida a utilização de bicicletas Tandem, bicicletas com força
elétrica e/ou assistida.
8.7 Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de
nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento,
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independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura
os atletas ou participantes venham a sofrer durante a participação neste evento; 
8.8 Não e permitido o uso de Auscultadores, fone de ouvidos (headphones) ou qualquer outro tipo de
aparelho de som durante a competição.

9. INSCRIÇÕES
A inscrição é válida, única e exclusivamente, até a data do evento para a qual foi adquirida. Após essa
data a inscrição não terá mais validade. Inscrições www.sistime.com.br
9.1 Valor Inscrição: GRÁTIS
9.2 Encerramento inscrições: 17/09/2021
9.1 CANCELAMENTO
- O Cancelamento do Desafio poderá ser feito pela Organização a qualquer momento antes do seu
inicio sem nenhuma espécie de ressarcimento.
9.4 TRANSFERÊNCIA
-  Será  permitida  a  transferência  da  inscrição  para  outro  atleta  desde  que  tenha  aprovação  da
Organização.
- O participante detentor da vaga deverá comunicar a organização do evento a respeito da transferência
para outro atleta via WhatsApp da organização. 

10. CLASSIFICAÇÃO
- A classificação do GORIDE é pela soma do maior tempo da dupla em cada SEGMENTOS.
- O menor tempo acumulado nos 4 SEGMENTOS é vencedor.
-  Em  caso  de  empate  o  menor  tempo  do  1º  Segmento  será  utilizado  para  desempate  e  assim
sucessivamente até o último segmento.
- Em caso do atleta não completar ou largar em uma ou mais dos SEGMENTOS será penalizado com o
tempo de 6 horas para cada SEGMENTO que não tenha concluído e não participará de podio.

11. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
O  Desafio  poderá  ser  adiado  em  caso  de  mau  tempo  (chuva  forte,  vendaval,  outros),  ou  caso
tempestades/chuvas na semana da prova que danifique o circuito e comprometa a integridade física
dos participantes. É de responsabilidade do participante, ver as informações no GRUPO WhatsApp,
12. HIDRATAÇÃO E APOIO MECÂNICO
12.1 Ao longo do percurso do Desafio não haverá postos de hidratação com água ou Alimentos sob
responsabilidade  da  organização.  Sendo  de  responsabilidade  do  participante  providenciar  sua
hidratação e/ou alimentação.
12.2 Não será permitido nenhum tipo de veículo de apoio no percurso, sendo cada atleta responsável
em levar sua alimentação, hidratação e junto suas câmaras de reserva, bomba e kit de ferramentas para
algum reparo.
12.3 Não será permitido qualquer tipo de apoio externo (hidratação ou mecânico) no SEGMENTO,
sujeito a desclassificação, com exceção do trecho Interlândia ao Final (Primeiro asfalto) que poderá
receber apoio/hidratação em local fixo.
12.4 Apoio Mecânico,  Hidratação e Lanches podem ser feitos ao final de cada segmento.  Locais:
Nerópolis, Campo Limpo e Interlândia.

13. SEGURANÇA
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13.1 A organização NÃO disponibilizar aos participantes do DESAFIO, ambulância para prestação de
primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário o atendimento médico de emergência, a
remoção será efetuada para o hospital, da rede pública, mais próximo;
13.2 A estradas do Segmento do Desafio estará aberto ao trânsito local e cabe aos participantes todo o
cuidado.
13.3. A prova será realizada sem restrição ao trânsito de veículos, devendo o atleta manter a direita da
pista e obedecer as leis de trânsito, ficar atento aos outros atletas e ser cordial sempre que possível com
seus oponentes, organização e público.
13.4 Recomendamos a todos os participantes do Desafio a realização de uma rigorosa e completa
avaliação médica prévia a participação no evento.
13.5 Ao participar deste Desafio, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita
totalmente o Regulamento do Desafio, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor
de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e
depois da mesma;
13.6 O competidor é responsável pela decisão de participar do Desafio, avaliando sua condição física e
seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo do Desafio.

14. DIREITO DE IMAGEM
Ao participar deste Desafio, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter
sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer
outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova,
sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS
15.1 A organização do Desafio bem como seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam por
prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no Desafio, a terceiros ou outros participantes, sendo
seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
15.2 O acompanhamento de atletas por treinadores, assessoria, amigos com bicicleta e outros meios
resultarão na desclassificação do participante;
15.3 A apuração dos  resultados  será  através  do Segmento  Strava  devendo cada um ter  sua conta
devidamente ativa e atualizada;
15.4 As dúvidas  ou omissões  deste  Regulamento serão dirimidas  pela  Comissão Organizadora de
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
Equipe GoRide.

APOIADORES:
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