
 

REGULAMENTO III DESAFIO DE DUPLAS 

 

Organização 

A prova será organizada pela Associação Morro do Macaco Bike (AMMBI), fundada 

em 04/01/2017, regularmente inscrita no CNPJ: 29.359.070/0001-12, com sede na Avenida Rio 

Claro, Nº 2.202, Vila Brasília II, município de Iporá-GO, CEP 76200-000.  

Objetivo 

 A prova tem caráter competitivo e com finalidade primordial de promover a prática do 

ciclismo no Brasil. Dentre os principais objetivos busca-se fomentar o turismo desportivo no 

município de Iporá e região, incentivar a prática do Mountain Bike e, mais especificamente, 

revelar novos atletas aptos a competir e nos representar nacional e internacionalmente.  

A Prova  

 O percurso terá aproximadamente 113 km (cento e treze quilômetros), para todas as 

categorias. Largando da cidade de Iporá-GO, passando pelo distrito de Jacinópolis-GO, pela 

cidade de Diorama-GO e retornando à Iporá. Para aqueles que se inscreverem no ciclotorismo, 

farão percurso reduzido de 42 km fazendo a volta no Morro do Mutum. Todo o trajeto será por 

estradas de chão. O percurso será marcado em seus pontos críticos com marcas de cal e/ou 

placas indicando as entradas corretas, minimizando assim o risco de atletas perdidos na prova. 

Nos pontos de congruência haverá um fiscal de prova para que nenhum atleta corte caminho. 

Haverá 5 pontos de apoio durante a prova, (Km 30 no Mutum, Km 50 no entroncamento da 

Papira, Km 80 em Diorama, Km 92 no entroncamento da Papira e Km 104 em Jacinópolis), 

distribuídos estrategicamente no percurso. Nos pontos de apoio, o atleta poderá receber auxilio 

mecânico de suas eventuais equipes de apoio, hidratação e alimentação. O auxilio mecânico ou 

suporte fora do ponto de apoio acarretará em penalidade de acordo com o tópico 

desclassificação.  
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 Embora o percurso seja considerado apenas de risco médio a organização manterá 

motociclistas e fiscais nos pontos críticos do mesmo, dando apoio aos ciclistas inscritos na 

prova.  

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

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

poderão ser responsabilizados por acidentes ou outras ocorrências, ficando a responsabilidade 

a cargo dos mesmos. 

Data e Horário 

 A prova será realizada no dia 01 de maio de 2022 na cidade de Iporá-GO, no Parque de 

Exposição Agropecuário de Iporá, localizado na Avenida Pará, Nº 5.611, setor Parque da 

Estrelas. A largada e chegada dos atletas serão no mesmo local referido acima, onde contarão 

com toda a infra-estrutura do evento. 

 A largada será pontualmente às 8:00 da manhã para todas as categorias, que serão 

alinhadas de acordo com a determinação da prova. 

 A dupla que cruzar a linha de chegada após 8 horas decorridos da largada 

(aproximadamente às 16:00) estará desclassificada da prova.  

 A premiação das duplas terá início às 14:30, desde que todos as duplas que formarão o 

pódio tenham cruzado a linda de chegada. 

 A largada poderá ser adiada mediante algum imprevisto sem nenhum ônus para os 

organizadores da prova.  

Inscrições 

As inscrições somente serão feitas unicamente pelo site: www.sistime.com.br  

Valor das Inscrições 

2º LOTE 12/03/2022 A 31/03/2022 valor R$ 200,00 por dupla  

3º LOTE 01/04/2022 A 22/04/2022 valor R$ 220,00 por dupla  

CICLOTURISMO: a taxa de inscrição será de R$ 50,00 por pessoa.  

 O término das inscrições poderá ser prorrogado ou antecipado por iniciativa da 

organização do evento, caso entenda que isso possibilitará uma melhor execução ou 

1º LOTE 21/02/2022 A 11/03/2022 valor R$ 180,00 por dupla

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


3 

 

gerenciamento da prova e de seus recursos, sem a necessidade de informação prévia por 

qualquer meio que seja. 

 Todas as inscrições feitas pelo site www.sistime.com.br e não pagas até a data de 

vencimento do boleto serão automaticamente canceladas 

Atletas 

O atleta inscrito deve aceitar o termo de responsabilidade no processo de inscrição e 

está de acordo com o seu regulamento devendo ainda conceder permissão à organização, para 

que utilize fotos, filmes, gravações, etc. para fins de divulgação do evento.  

Ao fazer a inscrição, o atleta declara ainda gozar de boa saúde, estar preparado física e 

psicologicamente para participar da prova e não ter nenhum impedimento médico à sua 

participação na mesma. O mesmo compromete-se a respeitar as normas da prova, respeitar o 

meio ambiente, os outros atletas e aceitam incondicionalmente todas as cláusulas deste 

regulamento. 

 O atleta inscrito fica ciente que percorrerá por estradas rurais onde o trânsito de carros 

e animais é livre, ficando sob sua responsabilidade pilotar com cuidado e atenção, 

principalmente nas curvas, sobre pontes, mata-burros e descidas estando ciente de que não é 

possível ter assistência médica pelo trajeto da corrida. Todo atleta inscrito que se deparar com 

um ciclista acidentado, necessitando de atendimento médico, deve avisar o mais rápido possível 

aos organizadores nos pontos de hidratação ou aos fiscais das motos. 

Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos. Atletas 

menores de idade somente acompanhados dos pais ou responsável legal devendo ainda 

preencher e assinar o documento de autorização (anexo).  

A participação do atleta na prova é estritamente em Duplas e a distância entre os 

parceiros não pode superar 2 minutos e é proibido o auxílio de terceiros. As duplas podem se 

ajudar entre si, mas não é permitido vácuo que não seja de participante do Desafio. 

 Os organizadores estarão todos uniformizados para facilitar a identificação e apoio aos 

atletas.  

Categorias 

A data base para cálculo das categorias é a idade completa em 31/12 do corrente ano. 

Portanto, a idade do atleta é contada pelo ano de nascimento e não pelo dia.  

http://www.sistime.com.br/
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Caso uma categoria etária não tenha no mínimo 5 duplas, estas serão remanejadas na 

categoria etária imediatamente de nível acima. Se a Categoria sem quantidade suficiente de 

participantes for a Categoria Mista, esta seguirá para a Categoria Masculina por Soma das 

Idades. Menores de 18 anos devem apresentar OBRIGATORIAMENTE a autorização dos 

responsáveis legais para participação e o termo de responsabilidade assinado 

CATEGORIAS:  

1º Dupla Masculina: soma das idades até 59 anos 

2º Dupla Masculina: soma das idades de 60 à 74 anos 

3º Dupla Masculina: soma das idades de 75 à 89 anos 

4º Dupla Masculina: soma das idades de 90 à 99 anos 

5º Dupla Masculina: soma das idades de 100 anos acima  

6º Dupla Mista (homem/mulher): idade livre 

7° Cicloturismo: idade livre e percurso reduzido 

Todos os atletas inscritos deverão apresentar um documento com foto na retirada do kit. 

Os atletas deverão comprovar suas idades afim de confirmar suas categorias junto à 

organização. Os atletas inscritos em categoria que não correspondem a soma de suas idades 

serão desclassificados da prova.  

Entrega dos Kits 

 Os kits serão entregues no dia da corrida, 01/05/2022, a partir das 6h30min no Parque 

de Exposição Agropecuário de Iporá, localizado na Avenida Pará, Nº 5.611, setor Parque da 

Estrelas.  

Somente serão entregues os kits aos atletas mediante a apresentação de documento de 

identidade e recibo de confirmação de inscrição. Os atletas menores de 18 anos deverão 

apresentar na retirada dos kits, aos organizadores da prova, uma autorização assinada pelos 

responsáveis legais do atleta 

Premiação 

 Serão premiadas as 5 (cincos) primeiras duplas de todas as categorias com troféus para 

os dois integrantes da dupla. Os inscritos na categoria cicloturismo não receberão troféu, apenas 

medalha de participação. 
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  Haverá premiação em dinheiro para as 5 (cinco) duplas mais rápidas de cada categoria 

que completarem o percurso. 

1ª dupla mais rápida R$ 500,00 

2ª dupla mais rápida R$ 400,00 

3ª dupla mais rápida R$ 300,00 

4ª dupla mais rápida R$ 200,00 

5ª dupla mais rápida R$ 100,00 

 Haverá medalhas de participação para todas as duplas que completarem o percurso no 

intervalo menor que 6 horas de prova.  

Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser encaminhada à 

Organização do Evento até 30 minutos antes da Publicação do Resultado Oficial. 

Classificação 

 A classificação da dupla se dará por ordem simples de chegada e relacionada à sua 

categoria, onde contará o seu tempo e/ou posição do último atleta da dupla quando cruzar a 

linha de chegada. Os dois atletas da dupla não poderão chegar com um intervalo maior do que 

1 (um) minuto na linha de chegada. O não cumprimento desta regra implicará na 

desclassificação da dupla.  

 Serão classificadas as dupla que completarem a prova por ordem simples de chegada, 

sendo respeitada a ordem de chegada dos mesmos dentro de sua categoria e desde que não haja 

recurso movido contra ele ou, havendo recurso, este já tenha sido julgado e indeferido.  

 A classificação parcial será apresentada somente após a chegada de pelo menos 80% 

dos participantes da prova e de serem levados em consideração possíveis recursos movidos por 

atletas, observadores oficiais ou fiscais de prova.  

Desclassificação 

 Será irrevogavelmente desclassificado os atletas que: 

✓ Enviar dados incorretos no preenchimento da inscrição ou se inscrever na categoria que 

não corresponde sua idade comprovada em documentação; 

✓ Utilizar apoio ou acompanhamento durante o percurso fora das áreas permitidas pela 

organização;  
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✓ Apresentar-se à competição sob efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal;  

✓ Consumir qualquer espécie de droga, ainda que de uso permitido, tais como 

estimulantes e anabolizantes ou qualquer outra que possa contribuir para a classificação 

desleal do usuário; 

✓ Jogar lixo nas estradas e fazendas que compõem o circuito. O atleta terá 1000 (mil) 

metros após passar pelo ponto de água para descartar seus lixos, após essa metragem 

será obrigatório carregar até o próximo ponto. Essa desclassificação não caberá 

qualquer tipo de recurso; 

✓ Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles os diretores da 

competição, seus apoios, fiscais e colaboradores. Desrespeitar outro atleta, o público ou 

qualquer componente da equipe de socorro;  

✓ Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova; 

✓ Não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios (capacete e roupas adequadas à 

prática do ciclismo) durante todo o percurso da prova.  

✓ Utilizar durante a prova de qualquer recurso externo, entre eles vácuo de carros, motos 

ou outros. Receber apoio mecânico de terceiros ou de sua equipe fora do ponto de apoio 

e hidratação.  

✓ Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para completá-la; 

✓ Concluir a prova em uma bicicleta diferente da que iniciou a prova. Usar, em qualquer 

parte do percurso, uma bicicleta diferente da que iniciou a prova, mesmo que 

completando a prova com a bicicleta da largada;  

✓ Descaracterizar os números que irá receber da organização  

Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora do Desafio. 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 antes do dia do Desafio, estando passível de desclassificação caso venha 

a competir com dados incorretos. 
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Outras normas importantes com base na desclassificação 

 Será extremamente proibido o acompanhamento e abastecimento a qualquer dupla 

durante o percurso sob pena de desclassificação imediata. O abastecimento por parte do apoio 

individual só será permitido nos pontos de apoio; 

 As duplas terão que andar juntas o tempo todo tendo que passar pelos pontos de controle 

onde suas placas serão marcadas.  Os ciclistas que alcançarem a linha de chegada sem as 

marcações devidas dos pontos de controle serão desclassificadas. Se um dos ciclistas da dupla 

desistir da prova o outro poderá terminar o percurso sabido que sua dupla estará desclassificada; 

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; 

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; 

Equipamentos obrigatórios: capacete de ciclismo afivelado; 

Equipamentos proibidos: não será permitida a utilização de bicicletas com força elétrica 

ou assistida; 

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, 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; 

Não é permitido o uso de auscultadores, fone de ouvido (headphones) ou qualquer outro 

tipo de aparelho de som durante a competição. 

Cancelamento 

O cancelamento do Desafio poderá ser feito pela Organização a qualquer momento antes 

do seu início garantindo-se, exclusivamente, os valores pagos em relação a inscrição sem mais 

nenhum tipo de perdas ou danos.  
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Transferência 

Não será permitida a transferência da inscrição para outro atleta em hipótese alguma. 

 

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. 

 

Recurso 

 Só serão aceitos recursos por escrito, entregues para a organização até 20 minutos após 

a divulgação preliminar ou final dos resultados e serão julgados somente os documentos por 

escritos e acompanhados de um pagamento no valor de R$ 100,00 (cem reais) que serão 

devolvidos caso o recurso seja julgado procedente. 

 Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelos diretores de prova e a comissão 

organizadora do evento.  

Este evento terá a chancela da Federação Goiana de Ciclismo. 

O conteúdo do regulamento é de total responsabilidade AMMBI 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Marcello Rodrigues Siqueira 

Presidente da AMMBI 

Gestão 2022-2023 
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ANEXO 1 

 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Autorização para menores de 18 anos em eventos públicos 

Baseado na Portaria Nº 018/2004 - 1ª Vara da Infância e da Juventude 

 

Eu, _____________________________________________ (nome completo do pai/mãe    ou 

responsável legal), portador(a) do RG nº ______________________, órgão expedidor  

_______________,  e inscrita no CPF/MF nº _________________________ autorizo o(a) 

adolescente/filho(a)_________________________________________________, com 

________ anos de idade, conforme documento de identidade que porta, de quem sou 

_________________________ a participar do III Desafio de Duplas, Organizado pela 

Associação Morro do Macaco Bike na cidade de Iporá-GO, no dia 1° de maio de 2022. 

 

 

Local: _____________________  Data ___/___/___ (data da assinatura) 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do pai (ou responsável legal) com firma reconhecida 

 

Telefones de contato do responsável: 

________________________________________ 

 

Observação: A apresentação deste é necessária para a retirada do kit do evento, sem o 

mesmo o atleta não participará da competição. A autorização deve conter reconhecimento de 

firma na assinatura do responsável. 




