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REGULAMENTO 

2º TOUR DE JARAGUÁ 2022 

Artigo 1º - EVENTO: 

1.1 - A corrida tour de Jaraguá acontecerá nos dias 21 e 22 maio  de 2022; 

1.2 - O evento será distribuído em duas etapas da seguinte forma: 

 

• Sábado (21/05) – Circuito do lago 

Local de largada: lago passarela da moda  

Horário: 15:00hs 

* 1 hora no circuito + 2 voltas  

 

• Domingo (22/05) BV TREVO APÓS O CALCÁRIO – 88kms – PERCURSO COMPLETO 

Local de largada/horário: trevo de jaraguá-goinésia – 08:00hs 

Linha de chegada: trevo de jaraguá-goinésia  

 

• Domingo (22/05) BV TREVO DE ARTULÂNDIA– 56kms – PERCURSO REDUZIDO 

Local de largada/horário: trevo de jaraguá-goinésia – 08:00hs 

Linha de chegada: trevo de jaraguá-goinésia  

Artigo 2º - CATEGORIAS: 

2.1 - Os atletas serão divididos de acordo com as categorias da Federação Goiana de Ciclismo 

Masculino 

• Elite – 23 a 29 anos (acima de 23 anos completados – ou critério técnico) 

• Junior - 17 a 18 anos (acima de 17 anos completados) 

• Juvenil - 15 a 16 anos (acima de 15 anos completados) 

• Sub 23 - 19 a 22 anos (acima de 19 anos completados) 

• Sub 30 – 23 a 29 anos (acima de 23 anos completados) 

• Sub 40 - 30 a 39 anos (acima de 30 anos completados) 

• Sub 50 – 40 a 49 anos (acima de 40 anos completados) 

• Sub 60 - 50 a 59 anos (acima de 50 anos completados) 

• Over 60 – Acima de 60 anos completados 

• Turismo – categoria livre 

• MTB – categoria livre 
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Feminino 

• Elite – 20 a 29 anos (acima de 20 anos completados – ou critério técnico) 

• Sub 20 – até 20 anos (abaixo de 20 anos completados)   

• Master – acima de 30 anos completados 

• Turismo – categoria livre 

• MTB – categoria livre 

Artigo 3º - PONTUAÇÃO: 

3.1 -  Os 10 primeiros colocados de cada categoria irão pontuar, sendo distribuídos da seguinte forma:  

1º colocado: 10 pontos  6º colocado: 5 pontos 

2º colocado: 9 pontos  7º colocado: 4 pontos 

3º colocado: 8 pontos  8º colocado: 3 pontos 

4º colocado: 7 pontos  9º colocado: 2 pontos 

5º colocado: 6 pontos  10º colocado: 1 ponto 

Artigo 4º - PÓDIO E CLASSIFICAÇÃO: 

4.1 -  Os cinco primeiros colocados de cada categoria irão subir no pódio; 

4.2 -  O campeão por pontos receberá a camisa amarela de líder; 

4.4 -  Em caso de empate em qualquer categoria, o critério a ser utilizado como á seguir: 

• Maior número de vitórias no torneio 

• Melhor colocação durante o torneio 

• Maior pontuação 

Artigo 5º - INSCRIÇÕES 

5.1 - As inscrições poderão ser efetuadas através do site www.sistime.com.br 

5.2 - Valores e lotes de inscrição: 

• 1º lote: R$ 120,00 – até 31/03 

• 2º lote: R$ 150,00 – até 30/04 

• 3º  lote: R$ 180,00 – até 18/05 

 

 

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

• O primeiro lote de inscrições estará disponível até o dia 31/03 

• O segundo lote de inscrições estará disponível até o dia 30/04  

• O segundo lote de inscrições estará disponível até o dia 18/05  

Parágrafo único: os veículos da caravana que irão acompanhar o pelotão deverão obedecer a ordem de 

numeração instituída pela organização segundo a classificação de cada atleta; 

 

Artigo 6º - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1 – É de responsabilidade dos participantes apresentarem-se ao evento com materiais próprios, placas de identificação de 

acordo com a categoria, materiais de segurança individual bem como a manutenção do seu equipamento durante as provas, 

isentando a organização de quaisquer prejuízos que possam ocorrer durante a realização a competição; 

Parágrafo único: O evento não contará com apoios de água/mecânicos, sendo responsabilidade de cada atleta se preparar 

para adversidades/necessidades recorrentes; 

 

6.2 – Todo atleta deverá agir dentro os princípios da esportividade, mantendo a disciplina, cumprindo os horários estabelecidos 

e respeitando companheiros e comissários, disputando a prova de acordo com o regulamento estabelecido para cada categoria; 

6.3 – Terminantemente proibida a presença de atletas que não estejam participando da prova na área da arbitragem; 

6.4 – As reclamações somente serão aceitas por escrito pelo dirigente da equipe e fundamentadas segundo regulamento da UCI. 

Serão aceitas reclamações dentro do prazo máximo de 10 minutos após a comunicação dos resultados; 

Parágrafo único: todo e qualquer comunicado ou reclamação deverá ser feita apenas através do representante da equipe, 

exceto em casos de atletas avulsos; 

6.5 – No decorrer da prova até sua finalização, inclusive durante a cerimônia de premiação, o ciclista deverá manter-se 

devidamente uniformizado, respeitando patrocinadores, adversários e público; 

6.6 – O diretor da prova é autoridade máxima nas competições, cabendo aos ciclistas, representantes e participantes em geral 

acatar as decisões e determinações desta autoridade; 

6.7 - O evento será realizado pela “PÉ RACING” organizações esportivas, representado por Jonathan Monteiro. Quaisquer 

alterações, dúvidas ou alteração de procedimentos devem ser prioritariamente consultados junto ao organizador, sendo vedada 

qualquer ação que não seja originária da organização;  

6.8 - O atleta que perder a placa de identificação deverá efetuar o pagamento no valor de R$ 30,00 referente a reembolso da 

mesma; 

6.9 – Os casos omissos á este regulamento deverá ser resolvido e decidido pela comissão organizadora e comissários de prova. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 

• Estou ciente de que se trata de uma corrida em 3 etapas que será realizada em uma rodovia estadual, sendo passível de 

riscos devido ao tráfego de veículos constantes; 

• Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que não existe nenhuma 

recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas; 

• Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas conseqüências pela participação 

nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando os ORGANIZADORES, COLABORADORES E 

PATROCINADORES DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 

venha a sofrer, advindos da participação na 1º TOUR DE JARAGUÁ 2021;  

• Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da prova; 

• Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer, caso não cumpra o regulamento ou cometa 

uma falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova; 

• Autorizo o uso de minha imagem, assim como a de familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos, 

vídeos e entrevistas, em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para os organizadores, mídia e 

apoiadores; 

Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de 

toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por conseqüência da minha participação nesta prova. 

Ao realizar a inscrição, estou de acordo com o regulamento da prova e os termos de responsabilidades. 

_________________________________________________ 

     Nome: 

                                                   CPF: 


