
 

1º CIRCUITO AMOR EM MOVIMENTO 

3º DESAFIO HEALTH CLUB MOUNTAIN BIKE XCM 
 

REGULAMENTO 
 
 
1. A PROVA:  
 
Local: MINEIROS-GO  
Concentração: HEALTH CLUB ACADEMIA (Rua 6, com Travessa Irmã Teodarda, Qd. 16, Lt. 
11A, Nossa Senhora de Fátima, Mineiros-GO, CEP 75832-096. 
Data: 21/11/2021 DOMINGO 
Inscrições: www.sistime.com.br 
Preparação: 7h30 
Largada oficial: 08h 
Estimativa de entrega de premiações: a partir de 12h (ou após a chegada do último atleta) 
 
OBRIGATÓRIO: Todos os atletas deverão utilizar máscara de proteção, sob pena de não 
participação no evento. 
 
2. LARGADA 
 
O atleta deve estar presente no horário de largada e caso não esteja, poderá ser 
penalizado. Caso considere necessário, a organização pode realizar chamada para 
alinhamento da largada e melhor organizar o processo. A largada OFICIAL acontecerá em 
frente à HEALTH CLUB ACADEMIA. 
 
3. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 
 
- Máscara de proteção 
- Capacete 
- Calçado fechado 
- Uso de bicicleta do tipo “mountain bike” 
 
3.1 ELEMENTOS OPCIONAIS 
Anti-histamínico/antisséptico/antialérgico/anti-inflamatório; protetor solar; gel 
carboidrato; barra de cereal; etc (...) 
 
Obs. 1): O atleta deve ser autossuficiente na hidratação e alimentação. A título de apoio 
suplementar, a Organização disponibilizará água potável em pontos determinados no 
local da prova. 
 



 

Obs. 2): Para a boa realização da prova o participante deverá estar usando roupas 
adequadas para atividade física, tênis adequado e com solado aderente. Ainda, como 
opção, protetor solar e demais detalhes que foram passados na divulgação do evento.  
 
Obs. 3): O participante deverá estar ciente dos riscos que as atividades ao ar livre 
oferecem e estar ciente das instruções. Além de gozar de boa saúde e ter informado, por 
escrito, qualquer condição médica que possua diferente da normalidade, bem como 
doenças pré-existentes e/ou uso de medicamentos. 
 
4. APOIO 
 
4.1 O apoio aos atletas será feito exclusivamente nas áreas demarcadas pela organização. 
O apoio realizado fora da área demarcada incorrerá em penalidade de acordo com o 
regulamento FGC/CBC o atleta imediatamente;  
 
4.2 O integrante da equipe de apoio (apoiador) não poderá correr ao lado da bicicleta 
(nenhum dos lados). O apoio se resume em entregar ao atleta o material permitido;  
 
4.3 Não será permitido qualquer contato físico entre apoiador e o ciclista;  
 
4.4 O apoio das equipes deverá ser feito sempre do mesmo lado definido pela 
organização. Está permitido o apoio mecânico das equipes somente dentro da área de 
apoio. O reparo mecânico pode ser feito pelo atleta, pela equipe e/ou terceiros;  
 
4.5 O atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e 
outros competidores. A organização pode reservar um espaço para as equipes montarem 
suas tendas próximo ao evento. Tendas montadas em locais não autorizados terão que 
ser transferidas para os locais corretos. 
 
5. CATEGORIAS  
 
Percurso COMPLETO - 68 km 
CATEGORIA MASCULINA  

IDADE  

ELITE  LIVRE 
INFANTO-JUVENIL 12 A 14 ANOS 
JUVENIL 15 A 16 ANOS 
JÚNIOR 17 A 18 ANOS 
SUB 23 19 A 22 ANOS 
SUB 30 23 A 29 ANOS 
MASTER A1 30 A 34 ANOS 
MASTER A2 35 A 39 ANOS 
MASTER B1 40 A 44 ANOS 
MASTER B2 45 A 49 ANOS 
MASTER C1 50 A 54 ANOS 
MASTER C2 55 A 59 ANOS 
MASTER D ACIMA 60 ANOS 



 

PESO PESADO ACIMA DE 100KG 
PARATLETA – PNE LIVRE 
 
Percurso COMPLETO - 68 km 
CATEGORIA FEMININA  

 
 
IDADE  

ELITE  LIVRE 
INFANTO-JUVENIL 12 A 14 ANOS 
JUVENIL 15 A 16 ANOS 
JUNIOR 17 A 18 ANOS 
SUB 23 19 A 22 ANOS 
MASTER A ATÉ 39 ANOS 
MASTER B 40 A 49 ANOS 
MASTER C ACIMA DE 50 ANOS 
PARATLETA/PNE LIVRE 
 
Percurso COMPLETO -
CATEGORIA INCENTIVO  

IDADE  

MIRIM  03 A 11 ANOS 
  
Percurso COMPLETO  -
CATEGORIA PASSEIO  

IDADE  

MASCULINO LIVRE 
FEMININO LIVRE 
  
 
* Para divisão de faixa etária, será considerado o ano de nascimento do atleta.  
 
ATENÇÃO: As inscrições são pessoais e intransferíveis. Sem exceções. Realizada a 
inscrição, o atleta reconhece que não haverá reembolso do valor pago pela modalidade 
em caso de desistência de sua participação no dia do evento, salvo em caso de 
cancelamento do evento por parte do Organizador.  
 
6. INSCRIÇÕES  
 
6.1. Inscrições somente pelo site www.sistime.com.br 
 
6.2 As inscrições do evento deverão ser pagas obrigatoriamente até a data de vencimento 
do boleto para que o atleta seja confirmado na prova. O atleta que tiver feito a inscrição 
e não tiver sido pago de acordo com a opção escolhida, poderá ser excluído da lista de 
inscritos; 
 
6.3 Não serão aceitas inscrições no dia do evento; 
 
6.4 A organização pode encerrar as inscrições fora do prazo previsto caso o limite de 
inscrições seja atingido; 
 

http://www.sistime.com.br/


 

6.5 A inscrição é pessoal e após paga não poderá ser transferida a terceiros e/ou 
devolvida integralmente em nenhuma hipótese; 
 
6.6 Está incluso no valor da inscrição, uma camiseta básica do evento material poliamida, 
squeeze, o seguro do atleta e medalha (entregue após participação na prova). 
 
6.7 Todos os atletas devem levar documento de identificação ou cópia autenticada na 
confirmação da inscrição. O atleta que não apresentar este documento não poderá 
participar da prova. 
 
Valor da inscrição 1º Lote: R$ 90,00 Data de início das inscrições: 21/09/2021 
Valor da inscrição 2º Lote: R$ 100,00 Data de início das inscrições: 29/10/2021 
 
Atenção: os menores de 18 anos deverão ser autorizados pelo responsável legal (pai ou 
mãe). Será exigida a apresentação do documento assinado pelo responsável legal e da 
cópia do documento de identificação do responsável e do atleta na hora da confirmação 
da inscrição. 
 
7. PROGRAMAÇÃO 
 
7.1 A preparação para largada começa às 7h30, e às 8h será a largada oficial com 
intervalos de 1 minuto por categoria. 
 
7.2 A premiação está prevista para iniciar às 12h. 
  
8. ENTREGA DO NUMERAL / KITS 
 
8.1  A entrega dos kits ocorrerá no final de semana da prova, dia 20 de novembro, no 
sábado, das 14h às 18h, na Health Club Academia; 
 
8.2  O atleta receberá uma placa/chip com seu número. Essa placa/chip será utilizada na 
realização da prova; 
 
8.3 Todos os atletas devem levar o documento original ou cópia autenticada na 
confirmação da inscrição. O atleta que não apresentar este documento não irá retirar a 
sua placa; 
 
8.4 Apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda das placas/chips, sob 
pena de multa e desclassificação do atleta; 
 
8.5 É proibido qualquer corte na placa/chip. Pois ela possui colada em seu verso chip de 
identificação; 
 
8.6 A placa/chip é pessoal e intransferível; 
 



 

8.7 O extravio ou perda acarretará o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) para 
aquisição de nova placa/chip; 
 
8.8 Em caso de extravio, perda, quebra ou danos aos equipamentos da cronometragem 
durante a prova, a cronometragem não se responsabilizará por efetuar a cronometragem 
com seu sistema na versão informatizada; 
 
8.9 Além da cronometragem na linha de chegada, a organização poderá, em alguns 
pontos do percurso, ter controle de passagem onde o atleta terá que parar a bicicleta 
para receber a marcação. Nestes casos o atleta receberá uma marcação em seu numeral 
para comprovar sua passagem; 
 
8.10 Tumultuar o trabalho dos fiscais poderá incorrer em punição de acordo com 
regulamento FGC/CBC. 
 
9. PERCURSO  
 
O percurso é de 60 km, e requer dos atletas uma atenção especial e preparo, pois é via 
vicinal, com passagens de veículos, possui lugares íngremes e instáveis, com certo grau 
de altimetria e distância. 
 
10 . PREMIAÇÃO 
 
10.1 Serão premiados os CINCO primeiros colocados das categorias com troféus (exceto 
incentivo e passeio); 
 
10.2 Todos os participantes receberão medalhas; 
 
10.3 O atleta que estiver descalço, de chinelo, sem camisa, será impedido de subir ao 
pódio, perdendo assim a sua premiação 
 
10.4 Os valores da premiação em dinheiro e brindes serão pagos / distribuídos conforme 
publicado, SENDO: 
 

CATEGORIA MASCULINA 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

ELITE  500,00 300,00 200,00 

INFANTO-JUVENIL 150,00 100,00 50,00 

JUVENIL 150,00 100,00 50,00 

JÚNIOR 200,00 150,00 100,00 

SUB 23 200,00 150,00 100,00 

SUB 30 200,00 150,00 100,00 

MASTER A1 200,00 150,00 100,00 

MASTER A2 200,00 150,00 100,00 

MASTER B1 200,00 150,00 100,00 

MASTER B2 200,00 150,00 100,00 



 

MASTER C1 200,00 150,00 100,00 

MASTER C2 200,00 150,00 100,00 

MASTER D 200,00 150,00 100,00 

PESO PESADO 200,00 150,00 100,00 

PARATLETA - PNE 200,00 150,00 100,00 

 
 

CATEGORIA FEMININA 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

ELITE  500,00 300,00 200,00 

INFANTO-JUVENIL 150,00 100,00 50,00 

JUVENIL 150,00 100,00 50,00 

JUNIOR 200,00 150,00 100,00 

SUB 23 200,00 150,00 100,00 

MASTER A 200,00 150,00 100,00 

MASTER B 200,00 150,00 100,00 

MASTER C 200,00 150,00 100,00 

PARATLETA/PNE 200,00 150,00 100,00 

 
 
 
11. DA PONTUAÇÃO 
 
10.1 A pontuação válida para o Ranking Goiano será CE, apenas para atletas que são 
filiados à FGC;  
 
12. RESULTADO DA PROVA E RECURSO  
 
12.1 Tão logo o Colégio de Comissários homologue o resultado de cada categoria, os 
mesmos serão anunciados ou afixados para avaliação dos atletas interessados.  
 
12.2 Recursos serão aceitos até 15 minutos após a divulgação do resultado oficial. 
Passado este prazo, o mesmo será homologado pela organização e divulgado como 
oficial. Somente serão aceitos recursos por escrito (solicitar formulário) e acompanhados 
de um depósito de R$ 200,00 (duzentos reais). Caso seja julgado procedente, o depósito 
será devolvido. 
 
13 PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM  
 
13.1 A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem 
alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso 
contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, em 
qualquer data, sem qualquer compensação financeira, por tempo indeterminado. Todos 
os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral cedem, todos 
os direitos de utilização de sua imagem para o 3º DESAFIO HEALTH CLUB – MOUNTAIN 
BIKE XCM, seus patrocinadores, apoiadores e organização. Ao participar deste evento, 



 

cada participante está 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 ao evento, 
sem acarretar em nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de 
qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de 
comunicação em qualquer tempo/data, filmes e fotografias relativos ao evento, tendo o 
direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em 
destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeito à aprovação do 3º 
DESAFIO HEALTH CLUB MOUNTAIN BIKE XCM. 
 
14 PENALIZAÇÕES  
 
14.1 É obrigatório o uso de capacete, camisa, bermuda ou bretelle, sapatilha ou tênis 
durante a prova. É vedado o uso pernito ou calça. Apenas os atletas atuais campeões 
brasileiros, pan-americanos e/ou mundiais poderão usar os uniformes/equipamentos 
alusivos aos seus respectivos títulos. Atletas que não possuam tais títulos não deverão 
fazer uso destes uniformes/equipamentos. O atleta que não estiver usando os 
equipamentos de segurança poderá ter sua largada refugada. Recomendamos para 
completar a segurança dos atletas, também, o uso de óculos e luvas;  
 
14.2 Estão sujeitos a penalizações os atletas que: fornecerem falsas informações, 
praticarem manobras desleais com outros atletas, tiverem conduta antidesportiva 
mesmo não sendo no momento da prova, atalharem por caminhos não permitidos ou 
pegar carona, trocar de bicicleta ou atleta não possuir pelo menos um dos números de 
identificação durante a prova, estar acompanhado por terceiros no percurso (inclusive 
animais de estimação), dar ou receber manutenção fora dos pontos oficiais de apoio, 
largar fora da área de sua categoria, desrespeitar membros da organização, tumultuar o 
trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação), não apresentar todos os 
comprovantes de passagem nos PCs de roteiro e outros previstos no regulamento da UCI, 
CBC ou FGC;  
 
14.3 É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio 
no percurso da prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado;  
 
14.4 O atleta que correr com placa/chip de outro atleta poderá ser desqualificado e 
poderá sofrer punições por parte da organização e entidades (FGC, CBC, UCI). Se o atleta 
ou sua equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso será penalizado.  
 
15 RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES  
 
15.1 A organização, Prefeituras Municipais, UCI, CBC, FGC (Federação Goiana de 
Ciclismo), os promotores e patrocinadores, não se responsabilizam por roubos/furtos e 
danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em 
atletas e assistentes causados por acidentes durante o treinamento ou competição;  
 



 

15.2 É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir 
durante a competição. A título de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer 
água potável para cada atleta inscrito, em postos de controle ao longo do percurso. Zelar 
pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza não jogando lixo no 
percurso;  
 
15.3 É responsabilidade de cada 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 daí a responsabilidade da organização se limita a 
prestação de auxílio nos trâmites com a seguradora. Todas as despesas hospitalares 
correrão por conta do acidentado;  
 
15.4 Hospital oficial do evento: Fica definido a UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO – 
UPA DR. FRANCISCO FILGUEIRAS JÚNIOR) como hospital oficial do evento. Situado: 
Avenida Anhanguera com Avenida Marcelino Teodoro Gomes, Mineiros - GO, 75833-047 
– Horário de funcionamento: Aberto 24 horas / Telefone: (64) 3661-0303 
 
15.5 O evento seguirá todos os protocolos de saúde relativos ao COVID19 previstos pelas 
autoridades sanitárias, permitidos e aprovados PREVIAMENTE.  
 
16. INFORMAÇÕES GERAIS  
 
a) Percurso: o competidor é obrigado a permanecer na trilha designada pela organização, 
sob pena de desclassificação para quem burlar o percurso. O percurso será balizado com 
placas de sinalização, fita zebrada, bandeirolas e marcas de cal no chão. O uso de atalhos 
é extremamente proibido.  
 
b) Tempo Limite: o tempo limite para completar a prova será de três (3) horas e 30 (trinta) 
minutos contadas a partir da largada dos atletas que farão o percurso.  
 
c) Haverá um intervalo de 1 minuto entre a largada de cada categoria. 
 
d) Desistências: em hipótese alguma o dinheiro da inscrição será devolvido caso o atleta 
desista da prova, a qualquer tempo. Não são permitidas transferências de inscrição para 
outro atleta.  
 
e) É obrigatório o uso de capacete com jugular fechada. A jugular aberta desclassifica o 
atleta.  
 
f) Não é permitida a troca de bicicleta.  
 
g) Os participantes deverão respeitar todas as leis de trânsito caso seja realizado em vias 
públicas. 
 



 

h) Durante a prova, o atleta, caso seja alcançado por outro atleta mais rápido, é obrigado 
a dar passagem. 
 
i) Ao se inscrever nesta competição cada participante declara ter entendido e aceitado 
todas as normas e isenta o Organizador, Promotor, Patrocinadores e Apoiadores deste 
evento de toda e qualquer responsabilidade quanto a furtos ou roubos, acidentes, ou 
seja, sobre quaisquer consequências de sua participação neste evento. Declara ainda que 
não está impedido de participar deste ou qualquer outro esporte por motivos de saúde 
ou médicos. 
 
j) Esse Regulamento pode ser alterado até instantes antes da largada da corrida, até 
mesmo a organização do evento poderá cancelá-lo a qualquer momento sem ônus para 
a mesma. Esse cancelamento pode ser por força maior, condições climáticas e/ou para a 
segurança e bem-estar dos atletas; 
 
k) Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, 
condições meteorológicas, etc), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de 
indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição (reduzido de taxas extras e 
impostos). A prova poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, 
sendo comunicando aos inscritos está decisão pelo do site oficial da corrida, facebook e 
email-marketing. Os competidores ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição 
todos os riscos, prejuízos e danos no caso de suspensão da corrida (iniciada ou não) por 
questões de segurança pública, condições meteorológicas ou qualquer outro motivo que 
esteja ligado a segurança dos competidores, não gerando qualquer responsabilidade para 
a Comissão Organizadora. 
 
l) CONDIÇÕES SANITÁRIAS (COVID-19): O evento acontecerá apenas com a permissão do 
município de Mineiros, diante do cenário da saúde e situação da pandemia. Sendo que 
se possível a realização, obedecerá todas as normas exigidas; 
 
m) Poderão participar do evento, crianças, adolescentes, adultos e idosos, desde que 
para as crianças as bicicletas sejam equipadas para sua segurança; 
 
n) ATENÇÃO: Todos os atletas poderão a critério da organização apresentar resultado de 
teste de COVID (às suas custas), realizado no máximo 5 (cinco) dias antes da prova, e 
cartão de vacinação, sob pena de não participação no evento. Os organizadores do 
evento não se responsabilizarão pela realização de testes. 
 
o) Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, 
deverão usar máscara de proteção e manter distanciamento na data do evento, para 
segurança geral. 
 
p) Este regulamento poderá sofrer alterações sem prévia comunicação, as versões 
posteriores serão disponibilizadas no site onde ocorrem as inscrições da prova. Em caso 
de dúvida, prevalece a edição impressa e disponível na secretaria antes da prova. 



 

IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova e comissários 
responsáveis, não cabendo recursos a essas decisões.  
 


