
DESAFIO CORÓ DE DUPLAS MTB 

 Leandro Sérgio dos Anjos (Coró) tem o prazer de informar que estará realizando 

no dia 03 de Abril de 2022 as 08:00hrs.  

A PROVA 

 Essa prova terá o formato de uma maratona em duplas de MTB. Surgiu da vontade de 

realizar uma prova a nível nacional em Goiás, pois os atletas de Mountain Bike do 

estado e vizinhos são carentes de provas deste tipo, tendo que se deslocar para 

outros estados para participar.  

PERCURSO  

O percurso terá aproximadamente em torno de 87km para todas as categorias. O 

percurso será marcado em seus pontos críticos com marcas de cal, faixas zebradas, 

placas, indicando, as entradas corretas, minimizando assim o risco de atletas 

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

manterá motociclistas fiscais ao longo de todo o percurso. O atleta poderá contar com 

03 pontos de APOIO (água) distribuídos ao longo do percurso. A segurança e a 

integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, sendo que os 

organizadores, patrocinadores, apoios ou a equipe da prova em nenhuma 

circunstância poderão ser responsabilizados por acidentes ou outras ocorrências, 

ficando a responsabilidade dos mesmos.  

ALTIMETRIA 

 Será disponibilizada no site www.sistime.com.br na página oficial do evento. 

 DATA E HORÁRIO 

 Local de largada e chegada Dia e horário da prova – 03/04/2022 às 08:00hrs; A 

largada está prevista para as 09:00hrs do dia 03/04/2022, na cidade de Anápolis. A 

largada poderá ser adiada devido a algum imprevisto, sendo que isso não terá 

nenhum ônus para a organização da prova. 

 ORDEM E HORÁRIOS DE LARGADA 

 09:00Hrs – Dupla Masculina – Idade até 59 anos a dupla. 

 09:05Hrs – Dupla Masculina – Idade de 60 a 79 anos a dupla  

09:10Hrs – Dupla Masculina – Idade de 80 a 99 anos a dupla. 

 09:15Hrs – Dupla Masculina – Idade de 100 anos acima a dupla. 

 09:20Hrs – Dupla Mista ( Homem – Mulher)Idade Livre. 

 09:25Hrs – Dupla Peso Pesado ( 180Kg acima a dupla)  

INSCRIÇÕES SOMENTE PODERA SER FEITAS PELO SITE OFICIAL DO EVENTO: 

www.sistime.com.br 

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


 VALOR DAS INSCRIÇÕES 

 1º LOTE – VENCIMENTO 15/02/2022 VALOR R$260,00 POR DUPLA.  

2º LOTE – VENCIMENTO 10/03/2022 VALOR R$280,00 POR DUPLA. 

 3º LOTE – VENCIMENTO 31/03/2022 VALOR R$300,00 POR DUPLA. 

 No ato da inscrição o atleta pagará o valor da inscrição cobrado no período. Não 

serão aceitas inscrições em hipótese alguma após o dia 31 de março de 2022. As 

inscrições serão encerradas no dia 31 de março de 2022 às 20:00 horas. Todas as 

inscrições feitas no site WWW.SISTIME.COM.BR e não pagas até a data de 

vencimento do boleto serão automaticamente canceladas. 

 IMPORTANTE 

 Ao fazer a inscrição, o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado fisicamente 

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 ao longo do percurso e os outros atletas e aceitam 

incondicionalmente todas as cláusulas deste regulamento.  

CATEGORIAS 

01- Dupla Peso Pesado de 180Kg acima a dupla. Idade Livre. 

02- Dupla Mista (Homem – Mulher) Idade Livre.  

03- Dupla Masculina acima de 100 anos.  

04- Dupla Masculina de 80 a 99 anos.  

05- Dupla Masculina de 60 a 79 anos.  

06- Dupla Masculina até 59 anos.  

AS DUPLAS SERAO FORMADAS PELA SOMA DE IDADE DE CADA ATLETA. 

 *A idade do atleta é contada pelo ano de nascimento e não pelo dia.  

 

ENTREGA DE NUMERAIS  

DOMINGO DIA 03 DE ABRIL  NO LOCAL DE LARGADA DAS 08:00 AS 8:50HRS. 

Somente serão entregues aos atletas mediante a apresentação de documento de 

identidade e recibo de confirmação de inscrição.  

PREMIAÇÃO 

 Serão premiadas as 05 (CINCO) primeiras duplas colocadas de todas as categorias. 

Conforme segue: Premiação em dinheiro – para as colocadas entre 1º e 5º lugar de 

todas as categorias. Troféus para todas os colocados entre 1º e 5º lugar de todas as 

categorias. Medalhas de participação para todos os inscritos e pagos  

Valor total da premiação em dinheiro R$15.000,00 

  



PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA TODAS AS CATEGORIAS  

01 – Dupla Peso Pesado – 1º 700,00 2º 600,00 3º 500,00 4º 400,00 5º 300,00 

 02 – Dupla Mista – 1º 700,00 2º 600,00 3º 500,00 4º 400,00 5º 300,00  

03 – Dupla Masculina de 100 anos acima – 1º 700,00 2º 600,00 3º500,00 4º400,00 5º300,00  

04 – Dupla Masculina de 80 a 99 anos – 1º 700,00 2º 600,00 3º 500,00 4º 400,00 5º 300,00 

 05 – Dupla Masculina de 60 a 79 anos – 1º 700,00 2º 600,00 3º 500,00 4º 400,00 5º 300,00  

06 – Dupla Masculina até 59 anos – 1º 700,00 2º 600,00 3º 500,00 4º 400,00 5º 300,00  

AVISO IMPORTANTE, CASO A CATEGORIA NÃO ATINJA A QUANTIDADE MININA 

DE 10 DUPLAS A MESMA SOFRERA UMA REDUÇAO NA PREMIAÇAO EM 

DIHEIRO A SER PAGA REFERENTE A 50 POR CENTO DO VALOR MENCIONADA 

NO QUADRO ACIMA  

Teremos vários pontos surpresas de fiscalização os chamados pc durante todo o 

percurso. A dupla que não comparecer no pódio no momento da sua premiação e não 

ter uma justificativa plausível perante o diretor de prova no tempo de 2 minutos após 

ser chamado para compor o pódio será desclassificada e perderá todos os seus 

direitos aos prêmios. E não será aceito atletas substitutos ou qualquer tipo de recurso 

por este motivo Por isto a organização alerta, leia com atenção o quadro de horários 

de premiação ... 

 O atleta não poderá subir no pódio de sandália ou descalço  

CLASSIFICAÇÃO  

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

categoria onde contara o tempo ou a posição do último atleta da dupla quando cruzar 

a linha de chegada. Serão classificados do 1º a 5º lugar a 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: Que for Flagrados com apoio 

ou acompanhamento durante o percurso fora das áreas permitidas pela organização. 

Apresentar-se à competição sob efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal. For 

flagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga, ainda que de uso 

permitido, estimulante, anabolizante ou qualquer outra que possa pôr a segurança do 

usuário em risco, ou ainda a de outros atletas, público ou organizadores, ou possa 

contribuir para a classificação desleal do usuário. For flagrado por qualquer comissário 

durante todo o tempo que estiver ainda na pista jogando lixo nas estradas e fazendas 

que compõem o circuito o atleta terá 1000 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 durante todo o 

percurso da prova.  

Utilizar durante a prova de qualquer recurso externo ou para percorrer o percurso, 

entre eles vácuo de carros, motos ou outros 

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

equipe. Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para 

completá-la. Completar 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 ira receber da organização 

NORMAS IMPORTANTISSIMAS COM BASE DE DESCLASIFICAÇAO  

SERA EXTREMAMENTE PROIBIDO O ACOMPANHAMENTO E ABASTECIMENTO 

A QUALQUER DUPLA DURANTE O PERCURSO SOB PENA DE 

DESCLASIFICAÇAO IMEDIATA. ABASTECIMENTO POR PARTE EXTERNA DA 

PROVA SO E PERMITIDO NO PONTO DE APOIO AOS CICLISTAS INDICADO 

PELA ORGANIZAÇAO.  

AS DUPLAS TERAO OBRIGATORIAMENTE QUE ANDAREM JUNTAS O TEMPO 

TODO TENDO QUE PASSAREM NOS PONTOS DE CONTROLE ESPALHADOS 

PELO PERCURSO E NA CHEGADA NO MAXIMO 30 SEGUNDOS UM DO OUTRO. 

CASO CONTRARIO SERAO DESCLASSIFICADOS  

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 escrito 

e acompanhados de um pagamento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) que serão 

devolvidos caso o recurso seja julgado procedente.  

Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo diretor de prova e a 

comissão organizadora do evento.  

Este evento terá a chancela da federação goiana de ciclismo.  

EM CASO DE DESISTENCIA DE UM DOS ATLETAS. O OUTRO PODERA 

CONTINUAR E COMPLETAR A PROVA MESMO SABENDO QUE ADUPLA SERA 

DESCLASIFICADA CASO SEJA APANHADO JOGANDO EMBALAGENS OU LIXO 

AO LONGO DO PERCURSO A DUPLA SERA DESCLASIFICADA SEM DIREITO A 

RECURSOS  

DESAFIO CORÓ DE DUPLAS MTB  

O conteúdo do regulamento é de total responsabilidade do organizador do evento. 



 LEANDRO SÉRGIO DOS ANJOS (CORÓ) 

 Contato: (62)99376-9336 

 Anápolis, 16 de janeiro de 2022. 


