
           REGULAMENTO DA PROVA CORRIDA SANTA FÉ  

                               PLANALTINA-GO 2022 

1. DATA E HORÁRIO. 

-A  realização da prova está confirmada para 03/07/2022. 

-Neste dia, entre 07h30min a organização lacrará as bicicletas dos participantes. 

-Ás 09h00min será dado à largada. 

-A largada poderá ser adiada caso a organização da prova assim decida, sem qualquer ônus para a 

realização do evento ou para a organização.  

 

2. INSCRIÇÕES 

-As inscrições poderão ser feitas no site WWW.sistime.com.br. 

-Os  prazos de inscrição no site são de: 10/03/2022 até o dia 27/06/2022 pelo site SISTIME nos valores 

e datas determinadas no site. 

-Não será devolvido valores de inscrição, caso haja motivo de falta da presença do mesmo, deverá 

entrar em contato com o site no mínimo 10 dias antecedentes a prova e solicitar transferência de 

inscrição dentro deste prazo. 

1º lote de inscrições do dia 10/03/2022 até o dia 20/05/2022. 

(R$ 140,00 à dupla) 

2º lote de inscrições do dia 21/05/2022 até o dia 27/06/2022 

(R$ 160,00 à dupla) 

2.1 IMPORTANTE  

Ao fazer a inscrição o atleta declara gozar de boa saúde , está preparado física e psicologicamente para a 

prova e não ter nenhum impedimento médico a sua participação da mesma. O mesmo compromete-se 

incondicionalmente todas as cláusulas deste regulamento 

3. CATEGORIAS  

 

• Master A 

(Soma das idades até 40 anos) 

• Master B  

(Soma das idades de 41 à 60 anos) 

WWW.sistime.com.br


• Master C  

(Soma das idades de 61 à 80 anos  

• Master D 

(Soma das idades a partir de 80 anos) 

• DUPLA MISTA 

(Livre) 

• DUPLA FEMININA  

(Livre) 

• DUPLA MASCULINA ESTREANTE 

(Livre) 

4. Entrega dos kits 

 

OS kits de participação serão entregues na cidade de Planaltina no dia 02/07/2022 das 14:00 as 19:00, 

no dia do evento 03/07/2022 das 07:30 as 08:20 portanto não se atrasem para não haver atraso nas 

largadas!  

Somente serão entregues os kits aos atletas mediantes a apresentação de documento de identidade e 

comprovante de participação (inscrição) devidamente carimbada e assinada por pessoa responsável.  

Sendo que qualquer pessoa pode fazer a retirada do kit sendo apresentado o documento de identidade 

ou CPF que comprove a veracidade do atleta. 

 

5. Classificação  

 

A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada e relacionada à sua categoria.  

Serão classificados de 1º ao 5º lugar aqueles atletas 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.  

Cada atleta deverá cronometrar seu próprio tempo, a prova será apurada por ordem de chegada, 

podendo não ser registrado todos os tempos pelo a organização!  



A classificação oficial será apresentada somente 40 minutos após a chegada do último participante da 

prova e de serem levados em considerações possíveis recursos movidos por atletas, observadores 

oficiais, ou fiscais de prova.  

 

5.1 Importante  

 

Qualquer desclassificação somente será válida caso o atleta complete o percurso com a bike lacrada, e 

caso ele não incorra em nenhuma das situações previstas no item desclassificação, logo abaixo neste 

documento.  

  

6. Desclassificação  

 

Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que:  

Apresentar-se á competição sobre o efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal;  

For flagrado pela organização consumindo qualquer tipo espécie de droga, ainda de uso permitido, 

estimulante, anabolizante ou qualquer outra que possa por a segurança do usuário em risco, ou ainda a 

de outros atletas, público ou organizadores, ou possa contribuir para a classificação desleal do usuário;  

Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles o presidente da competição, 

seus apoios, fiscais e colaboradores.  

Desrespeitar outro atleta, o público, ou a qualquer componente da equipe de socorro ou parceiros.  

Trocar os componentes lacrados em sua bike;  

Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova;   

Não utilizar os equipamentos de segurança durante todo percurso da prova;  

Utilizar, durante a prova de qualquer recurso externo ou para percorrer o percurso, entre eles carros e 

motos, entre 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 utilizarem-se atalhos para completá-la; completar aprova 

em bike diferente da que iniciou a prova;  

Usar, e qualquer parte do percurso, uma bike diferente da que iniciou aprova, mesmo que completando 



a prova com a bike da largada;  

Completar a prova sem qualquer um dos lacres de verificação. 

“A dupla que não chegar junto será desclassificada.” 

 

7. Premiação  

 

Serão premiados os 5(cinco) primeiros colocados da prova conforme segue:  

 Premiação _ para os 5 (cinco) primeiros colocados do percurso  

Todos os atletas que completarem os percursos dentro do regulamento receberão uma medalha 

simbólica de participação.  

Troféus _ para os 05 primeiros de cada categoria. 

Brindes _ para os 03 primeiros colocados de cada categoria. 

 

7.1 Importante  

 

Todas as categorias receberão troféus até o quinto colocado, desde que estejam dentro dos padrões do 

regulamento.  

8. Finalização  

A prova será finalizada com a entrega das premiações prevista para 14h00min, sendo que às 13h30min 

serão recolhidos os atletas que porventura ainda não tenham conseguido completar o percurso.   

Obs: Pode encerrar antes do horário citado no item anterior. 

 

       CORRIDA SANTA FÉ XCM 2022  
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