
REGULAMENTO 

 

O ”Desafio da Macaca de MTB 2022” 7ª Edição, tem o prazer de receber você e toda 

sua família, no dia 04 de setembro de 2022 a partir das 08:00h, na Praça do Jardim Santana 

na Cidade de Bonfinópolis-Go. 

 

 

1) TIPO DE PROVA 

 

Maratona, terá dois percursos: Completo, aproximadamente 52 km, reduzido, 

aproximadamente 42km, realizado em 1 (uma) volta. 

CATEGORIA IDADE PERCURSO 

Elite Masculino 
Sem limite de 

idade 
52 km 

Elite Feminino 
Sem limite de 

idade 
52 km 

Junior  17 a 18 anos 52 km 

Sub 23  19 a 22 anos 52 km 

Sub 30 23 a 29 anos 52 km 

Master A 30 a 34 anos 52 km 

Master B 35 a 39 anos 52 km 

Master C 40 a 44 anos 52 km 

Master D 45 a 49 anos 52 km 

Over 50 50 anos acima 42 km 

Over 55 55 anos acima 42 km 

Feminino 

Amador 

Sem limite de 

idade 
42 km 

Feminino Master Acima de 30 anos 42 km  

Juvenil 12 a 16 anos 42 km  

Turismo A Até 34 anos 42 km 

Turismo B 35 anos acima 42 km 

 

 

OBS.: A PONTUACAO AO RANKING GOIANO DE MOUTAIN BIKE XCM 2022 DOS 

ATLETAS FILIADOS A FEDERAÇÃO GOIANA DE CICLISMO E INSCRITOS NO DESAFIO 

DA MACACA DE MTB XCM 2022, SERÃO POR IDADE, CATEGORIA (ART. 16º DO 

REGIMENTO INTERNO 2017 DA FEDERAÇÃO GOIANA DE CICLISMO) E MELHOR 

COLOCACÃO. 

 

 



2) CONSTITUIÇÃO DA PROVA  

 

A prova será realizada no dia 04 de setembro de 2022, na cidade de Bonfinópolis-Go, 

realização e organização da equipe PEDAL BNF, a mesma valerá pontos para o Ranking 

Goiano de Moutain Bike XCM C1 2022, seguindo os critérios do Art. 6º do Regimento Interno 

da Federação Goiana de Ciclismo. 

*O tempo de prova será de 04 (quatro horas) contando a partir da largada oficial 

Local de Chegada: Lago Municipal de Bonfinópolis 

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

categoria. Serão classificados do 1º a 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. 

3) PONTO DE APOIO DAS EQUIPES  

 

O mesmo será no Povoado de São Caetano (Para-Pedro) a 20 km da largada (via atalho), 

será expressamente proibido o apoio que não seja da Equipe Organizadora a qualquer 

atleta a não ser no local supracitado, cabendo a desclassificação do mesmo, a saída para 

o Ponto de Apoio será às 8:30, as equipes deverá seguir o Carro Guia para terem acesso 

ao local por via que não seja dentro do circuito, evitando assim fluxo de veículos 

automotores. 

 

4) ORDEM E LARGADA 

 

HORARIO CATEGORIA 

ELITE MASCULINO E SUB 23 09:15h 

ELITE FEMININO 09:17h 

JUNIOR 09:19h 

SUB 30  09:21h 

MASTER A 09:23h 

MASTER B 09:25h 

MASTER C 09:27h 

MASTER D 09:29h 

TURISMO A 09:31h 

TURISMO B 09:33h 

FEMININO MASTER E FEMININO 

AMADOR 

09:35h 

OVER 50 e OVER 55 09:37h 

JUVENIL  09:39h 

 

 

Haverá uma largada controlada as 09:00h pontualmente, os atletas deverão seguir 

o carro de som até o local da largada oficial que terá inicio às 09:15h 



SEGURO DOS ATLETAS  

 Todos os ATLETAS participantes do Desafio da Macaca de MTB 2022 serão 

segurados.  

 

5) INSCRIÇÕES: 

 

As inscrições estarão abertas a partir de 12/07/2022 até 30/08/2022, valor de R$ 100,00 

(Cem reais) e poderão ser feitas EXCLUSIVAMENTE pelo site www.sistime.com.br 

 

Não haverá inscrição após essa data 

Todos competidores inscritos assinará um termo de responsabilidade por livre e 

espontânea vontade atestando que leu e está de acordo com o regulamento para participar do 

evento. Nestes termos atestará que está clinicamente em condições de participar. Concordará 

em observar qualquer decisão oficial da corrida relativa à possibilidade de terminá-la 

seguramente. Assumirá todos os riscos em participar do evento, inclusive os relativos a quedas, 

contatos com outros participantes, efeitos do clima, incluindo alto calor e/ou umidade, 

condições do circuito e do tráfego. Tendo em lista essa renúncia de direitos e conhecendo todos 

estes fatos já citados, aceita a inscrição e isentará os organizadores, todos seus patrocinadores, 

apoiadores, seus representantes ou sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades. 

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 aceitar incondicionalmente 

todas as cláusulas deste regulamento. 

 

6)  PERCURSO  

 

O percurso será de 52 km, o mesmo será marcado em seus pontos críticos, indicando as 

entradas corretas, minimizando assim o risco de atletas perdidos. As categorias Over 50, Over 

55, Juvenil, Feminino Amador, Feminino Master, Turismo A e B, farão o percurso reduzido 

de 42 km. 

Embora o percurso seja considerado de médio risco a organização manterá motociclistas 

ao longo de todo o percurso como apoio às equipes oficias de socorro, os mesmos irão exercer 

a função de fiscal de prova, podendo punir o atleta que descumprir o conteúdo deste 

regulamento.  

O percurso completo contará com 05 (cinco) pontos de hidratação e o reduzido 04 

(quatro), todos sob responsabilidade da organização. Haverá 2 (dois) pontos de marcação das 

placas dos competidores durante o percurso completo e 1 (um) percurso reduzido, o atleta que 

cruzar a linha de chegada sem a devida marcação será desclassificado. 

A segurança e a integridade física do atleta são de responsabilidade de cada participante, 

sendo que os organizadores, patrocinadores, apoiadores ou a equipe da prova em nenhuma 

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

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


responsabilidade dos mesmos limitados à solicitação da participação dos serviços de socorro 

público e privado no dia do evento. 

É IMPORTANTE SALIENTAR QUE NENHUMA VIA PÚBLICA DE ACESSO SERÁ 

INTERDITADA NO DIA DA PROVA. CABE AO PARTICIPANTE RESPEITAR A 

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, MANTENDO-SE A DIREITA DURANTE TODO O 

PERCURSO.  

SERÃO PROIBIDOS CARROS E MOTOS DE APOIO QUE NÃO SEJAM DA 

ORGANIZAÇÃO E IMPRENSSA CIRCULANDO NO PERCURSO, O FISCAL QUE 

IDENTIFICAR ALGUM VEICULO DANDO SUPORTE AO ATLETA FORA DO LOCAL 

ESTABELECIDO PELA ORGANIZAÇÃO, SERÁ DESCLASSIFICADO. 

  

7) CRONOMETRAGEM  

 

A mesma será feita com uso de sistema de chips e a divulgação dos resultados será de 

competência e responsabilidade da equipe Sistime.  

 

8)  HORARIO DAS PREMIAÇÕES  

 

CATEGORIA HORARIO 

JUVENIL 13:30h 

OVER 50 13:35h 

OVER 55 13:40h 

FEMININO AMADOR 13:45h 

MASTER D 13:50h 

JUNIOR 13:55h 

FEMININO MASTER 14:00h 

TURISMO A 14:05h 

TURISMO B 14:10h 

ELITE MASCULINO 14:15h 

ELITE FEMININO 14:20h 

SUB 23 14:25h 

MASTER A 14:30h 

MASTER B 14:35h 

MASTER C 14:40h 

SUB 30 14:45h 

 

O atleta não poderá subir ao pódio de sandália ou descalço e se não comparecer no prazo 

de três minutos após o anúncio no momento da sua premiação perderá direito ao prêmio, 

sendo desclassificado. 

 

 

 

 



 

9)  PREMIAÇÃO 

 

Medalhas para os atletas que completarem a prova; troféu e premiação em dinheiro (exceto 

categoria local) para os cinco primeiros colocados de cada categoria, conforme tabela abaixo: 

 

Categoria 1º 2º 3º 4º 5º Soma 

ELITE 

MASCULINO 400,00 300,00 200,00 150,00 100,00 1.150,00 

ELITE 

FEMININO 400,00 300,00 200,00 150,00 100,00 1.150,00 

SUB 23 200,00 150,00 120,00 100,00 90,00 660,00 

JUNIOR 200,00 150,00 120,00 100,00 90,00 660,00 

SUB 30 200,00 150,00 120,00 100,00 90,00 660,00 

MASTER A 200,00 150,00 120,00 100,00 90,00 660,00 

MASTER B 200,00 150,00 120,00 100,00 90,00 660,00 

MASTER C 200,00 150,00 120,00 100,00 90,00 660,00 

MASTER D 200,00 150,00 120,00 100,00 90,00 660,00 

FEMININO 

MASTER 150,00 120,00 100,00 90,00 80,00 540,00 

FEMININO 

AMADOR 150,00 120,00 100,00 90,00 80,00 540,00 

OVER 50 150,00 120,00 100,00 90,00 80,00 540,00 

OVER 55 150,00 120,00 100,00 90,00 80,00 540,00 

JUVENIL 150,00 120,00 100,00 90,00 80,00 540,00 

TURISMO A 150,00 120,00 100,00 90,00 80,00 540,00 

TURISMO B 150,00 120,00 100,00 90,00 80,00 540,00 

TOTAL 3.250,00 2.490,00 1.940,00 1.630,00 1.390,00 10.700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



10)  OBRIGAÇÕES / RESPONSABILIDADES 

 

É obrigação de cada participante: levar toda a comida e bebida que for consumir durante a 

competição.  

Zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela preservação da natureza. 

 

11) PENALIZAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO  

 

- Fazer qualquer alteração (recortar ou furar), supressão ou inscrição nos numerais oficiais da 

prova; 

- Pedalar sem capacete durante a prova; 

- Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição; 

- Manobras desleais contra outro biker; 

- Trocar de bicicleta ou biker; 

- Ser acompanhado e beneficiado por terceiros ao longo do percurso; 

- Atalhar caminho (não passar pelo trajeto demarcado); 

- Pegar carona durante a prova; 

- Largar fora da área (pelotão) de sua categoria; 

- Uso de drogas; 

- Tumultuar o trabalho da Organização (desde a inscrição até a premiação). 

 

Casos omissos serão julgados pela Comissão Diretora da Prova. - Desacatar qualquer 

autoridade do evento tais como: fiscais, árbitros, comissários, diretores de prova. 

 

12) PUBLICIDADE 

 

O DESAFIO DA MACACA DE MTB 2022 será registrado em vídeo e fotografia pela 

Organização para aproveitamento publicitário. Os participantes que tiverem alguma restrição 

quanto ao uso de sua imagem, deverão notificá-la em sua ficha de inscrição. Caso contrário, 

estará automaticamente autorizando o seu uso em qualquer tempo, independente de 

compensação financeira. 

 

Bonfinópolis– Go 12 de julho de 2022 

 

O conteúdo do regulamento poderá ser alterado sem aviso prévio. O regulamento oficial 

estará impresso e localizado na secretaria do evento.   

 


