REGULAMENTO
13º GP GOIÁS DE MOUNTAIN BIKE - 2022
DATA DA PROVA: 12 e 13 de fevereiro de 2022
LOCAL: Pirenópolis - GO
LARGADAS: Sábado às 16:00 e domingo às 08:00

1. PARÁGRAFO ÚNICO
Serão seguidos os regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística
Internacional) e CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), para mais detalhes, veja os
regulamentos nestas entidades.
O Grande Prêmio Goiás de Mountain Bike 2022 é regido por este regulamento. Ao se
inscrever nesta competição, cada participante declara que: Leu, entendeu e aceitou todas as
normas contidas nele.
2. PROGRAMAÇÃO
● Dia 11 de fevereiro - (Sexta-feira)
15h: Abertura do GP Goiás Fest
16h às 19h: Entrega de Kit
● Dia 12 de fevereiro - (Sábado)
09h às 18h: Entrega de Kit
09h: Corrida Kids
15h: Piri Bike Fast
● Dia 13 de fevereiro - (Domingo)
06h às 07h: Entrega de Kit
08h: Largada simultânea para todas as categorias.

3. CATEGORIAS
I) A referência usada para o cálculo das idades é o dia 31/12/2022.
II) * Menores de 18 anos (idade mínima para participar: nascidos em 2008) deverão
entregar, obrigatoriamente, no momento da retirada do kit uma declaração preenchida e
assinada pelo seu respectivo responsável que, apresentada junto com um documento (ou
cópia) deste responsável, valerá como a sua autorização para participar no evento.
03 Voltas - 55 km (tempo de prova aproximado: 02h30)
CATEGORIA MASCULINA

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

ELITE MASCULINO

19 ANOS E ACIMA

NASC. 2003 E ANOS ANTERIORES

02 Voltas - 37 km (tempo de prova aproximado: 02h10)
CATEGORIAS MASCULINAS

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

JUNIOR

16 A 18 ANOS

NASC. 2006 A 2004

SUB-23

19 A 22 ANOS

NASC. 2003 A 2000

SUB-30

23 A 29 ANOS

NASC. 1999 A 1993

MASTER A

30 A 39 ANOS

NASC. 1992 A 1983

MASTER B

40 A 49 ANOS

NASC. 1982 A 1973

MASTER C

50 A 59 ANOS

NASC. 1972 A 1963

CATEGORIAS FEMININAS

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

ELITE FEMININA

19 ANOS E ACIMA

NASC. 2003 E ANOS ANTERIORES

MASTER A - FEMININO

30 A 39 ANOS

NASC. 1992 A 1983

01 Volta - 18,5 km (tempo de prova aproximado: 01h20)
CATEGORIAS MASCULINAS

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

JUVENIL

14 A 15 ANOS

NASC. 2008 A 2007

MASTER D

60 ANOS E ACIMA

NASC. 1962 E ANOS ANTERIORES

TURISMO A

ATÉ 35 ANOS

NASC. 1987 E ABAIXO

TURISMO B

36 A 49 ANOS

NASC. 1986 A 1973

TURISMO C

50 ANOS E ACIMA

NASC. 1972 E ANOS ANTERIORES

CATEGORIAS FEMININAS

FAIXA ETÁRIA

ANO DE NASCIMENTO

INICIANTE FEMININO

15 A 18 ANOS

NASC. 2007 A 2004

MASTER B - FEMININO

40 ANOS E ACIMA

NASC. 1982 E ANOS ANTERIORES

TURISMO FEMININO

30 ANOS E ACIMA

NASC. 1992 E ANOS ANTERIORES

4. INSCRIÇÕES
As inscrições somente serão realizadas pela
www.sistime.com.br a partir do dia 30 de outubro de 2021.

internet

através

do

site

Valores por atleta:
Lote promocional: de 30/10 a 15/12/21 (ou até completar 100 inscritos)
- R$ 189.90 (cartão de crédito ou no boleto).
Kit: Medalha personalizada, Squeeze, Camiseta casual oficial e brindes de patrocinadores.
- 1° lote: 16/12/21 até 16/01/22
- R$ 209,90 (cartão de crédito ou no boleto).
Kit: Medalha personalizada, Squeeze, Camiseta casual oficial e brindes de patrocinadores.
- 2° lote: de 17/01/22 a 31/01/22.
- R$ 229,90 (cartão de crédito ou no boleto).
Kit: Medalha personalizada, Squeeze, Camiseta casual oficial e brindes de patrocinadores.
PIRI BIKE FAST
Data: 12/02 (sábado)
Horário: 15h (Largada da primeira bateria)
Distância: 1,4 km (por volta)
Prova rápida, em um percurso de 1,4 km com vários tipos de terrenos, onde exige técnica,
habilidade e força. As largadas serão feitas por baterias, de acordo com a quantidade de
atletas em cada categoria.
- Poderão participar da prova as categorias: Sub-23, Elite Masculina, Sub-30, Master A, Elite
Feminina e Master A Feminino.
Valor por atleta: R$ 60.00
Observações:
Piri Bike Fast: O atleta que optar em participar das duas competições terá acrescido em sua
inscrição o valor de R$ 60,00.
Jersey oficial: Ao realizar a inscrição o atleta poderá adicionar a compra da camisa de
ciclismo ULTRA XC oficial do evento, pelo valor de R$ 129,90 a unidade.
- O comprovante de pagamento é um documento único e, será obrigatório a apresentação
na Secretaria de Prova para a retirada do kit do atleta.

Atenção:
- Para ativação da inscrição no evento, todos os atletas deverão doar, no mínimo, 2 Kg de
alimentos não perecíveis no dia e local da entrega do kit de prova. Os alimentos arrecadados
serão destinados às ações sociais no município de Pirenópolis-GO.
- Pedidos de alteração de dados na ficha de inscrição até o dia 05/02/2022.
- Vagas limitadas.
- A Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um
atleta. Poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos, adicionar ou limitar
o número de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades
técnicas/estruturais, sem prévio aviso.
- Proibido o uso de e-bike (bicicleta elétrica) ou de efeitos similares.
- Encerramento: 31/01/2022 ou se completar o limite de 500 vagas.

5. ENTREGA DE KITS
Para retirá-los os atletas deverão:
1. Ativar suas inscrições através da doação de 2 Kg ou mais de alimentos.
2. Apresentar documento de identidade com foto.
Os kits serão entregues na arena do evento: Largo Beira Rio, Pirenópolis-GO, nos seguintes
dias e horários:
- 11/02/2022, sexta-feira, de 16 às 19 horas
- 12/02/2022, sábado, de 09 às 18 horas
No dia 13/02/2022, domingo, de 06 às 07 horas da manhã.
Fazem parte do kit: placas numeradas (frente da bike e costas do atleta – obrigatório
escrever no verso se tiver algum cuidado especial com sua saúde, alergias, etc. e o nome
com telefone em caso de alguma emergência), chip eletrônico, presilhas, alfinetes, camiseta
casual, brindes dos patrocinadores e apoiadores.
Observações:
1. Retirada de kits por terceiros: Outra pessoa poderá retirar o kit de um atleta inscrito. Para
isso, além dos itens acima, este atleta deverá encaminhar uma autorização escrita à mão e
assinada, citando o nome completo, identidade e telefones da pessoa autorizada.

Os Briefings (instruções/avisos) serão realizados pelo Diretor de Prova antes das largadas, e
somente em casos de alterações emergenciais da programação/roteiro durante a realização
do evento.
Não haverá entrega de kit de participação após o início da competição. A camisa é uma
cortesia. O tamanho escolhido poderá ser alterado/entregue pela Organização de acordo
com a disponibilidade em estoque. Não haverá troca do tamanho da camisa durante a
entrega de kit.
6. PREMIAÇÃO
PREMIAÇÃO ELITE MASCULINO
1º colocado: R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)
2º colocado: R$ 1.000,00 (Um mil reais)
3º colocado: R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)
4º colocado: R$ 500,00 (Quinhentos reais)
5º colocado: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)
PREMIAÇÃO ELITE FEMININA
1º colocado: R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)
2º colocado: R$ 1.000,00 (Um mil reais)
3º colocado: R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)
4º colocado: R$ 500,00 (Quinhentos reais)
5º colocado: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)
Apenas os 05 (cinco) primeiros colocados das categorias Elite Masculina e Elite Feminina
receberão premiação em dinheiro.
As demais categorias serão premiadas com troféus para os 05 (cinco) primeiros colocados e
brindes de patrocinadores e apoiadores.
Fast Piri: Serão premiados com troféus os 03 primeiros colocados de cada categoria.
Para participar da cerimônia de premiação, o atleta deverá estar com o uniforme de
ciclismo, ou seja, camisa com manga, bermuda e calçado fechado.
7. SINALIZAÇÃO

8. SEGURO ATLETAS
No ato da inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total
responsabilidade por sua participação na PROVA.
A Organização da Prova possui um seguro individual para cada atleta inscrito, item este já
incluso no valor da inscrição. Para acionar e receber o seguro o atleta deve seguir os passos
exigidos pela seguradora caso contrário não receberá o valor previsto da cobertura.
Ao participar da PROVA, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e
aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade,
sendo conhecedor de seu estado de saúde e os riscos envolvidos em sua participação na
PROVA e suas consequências, 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.
Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
participar da prova, pois a ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará pela saúde dos mesmos.
Em caso de acidente, A ORGANIZAÇÃO terá uma ambulância disponível que prestará os
primeiros socorros e remoção do acidentado a um hospital da REDE PÚBLICA.
O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de
atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a
remoção/transferência até seu atendimento médico.
9. POLÍTICA DE REEMBOLSO
Em caso de desistência: devolução de 60% do valor pago para solicitações de cancelamento
realizadas até 03 (Três) dias corridos a partir da data de inscrição feita, descontando-se as
taxas e comissões provenientes dos operadores de pagamento utilizados.
10. DIREITO DE IMAGEM
O GP Goiás de Mountain Bike será registrado em vídeo e fotografia pela Organização e seus
parceiros oficiais. Automaticamente, será autorizado a utilização de forma inteiramente
gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, sem
limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem
que seja devida ao autorizador qualquer remuneração.
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo
e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes.

Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os
termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas
as decisões da organização.

REALIZAÇÃO: LIGA GOIANA DE CICLISMO
ORGANIZAÇÃO: MAGALHÃES SPORTS
CONTATOS: magalhaessports@hotmail.com / ligagoianaciclismo@bol.com.br
INSTAGRAM: @gpgoiasmtb

