
 

 

 

                                     REGULAMENTO DA PROVA 40 KM DO CERRADO  

 PLANALTINA-GO 2022 

1. DATA E HORÁRIO. 

-A realização da prova está confirmada para 04/09/2022. 

-Neste dia, entre 08h00 min 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. 

Lote único  de inscrições do dia 10/03/2022 até o dia 20/05/2022. 

(R$ 100,00 por atleta) 

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 

WWW.sistime.com.br


compromete-se incondicionalmente todas as cláusulas deste regulamento. 

3. CATEGORIAS 

CATEGORIAS                                                     Faixa etária 

ESTREANTE LOCAL  MASCULINO                    LIVRE  

ESTREANTE LOCAL FEMININO                         LIVRE  

JÚNIOR                                                                17 a 18 

SUB 23                                                                 19 a 22 

SUB 30                                                                 23 a 29 

MÁSTER A                                                           30 a 34 

MÁSTER B                                                           35 a 39 

MÁSTER C                                                           40 a 44 

MÁSTER D                                                           45 a 49 

MÁSTER E                                                            50 a 55 

VETERANO                                                           56 a cima 

ESTREANTE                                                          LIVRE 

JUVENIL                                                                14 a 16 

anos 

FEMININO                                                            LIVRE 

4. NUMERA DA BICICLETA e DO ATLETA 

4.1 O atleta receber uma placa para ser afixada frente da bicicleta. 

4.2 E responsabilidade do atleta a fixao da placa na bicicleta, a organizao não si  

responsabiliza pelos prejuzos caso o atleta coloque a placa de modo errado em sua  

bicicleta.  

4.3 Apenas a organizao poder colocar ou retirar propaganda das placas, mudar a  

programação visual (a placa não pode ser cortada e nem modificada) sob pena de  

compra de outro numeral e/ou desclassificação do atleta. 



 APOIO E ABASTECIMENTO AOS ATLETAS 

4.4 E extremamente proibido o apoio de suprimentos (comida, água, troca de garras ) durante o 

percurso. 

* E proibido apoio mecânico fora dos locais indicados. 

* E proibido acompanhar o atleta de carro ou moto no percurso. 

* E proibido atletas não inscritos acompanhar de bicicleta (dar roda) a atletas inscritos em  

competição. 

* E proibido trocar de bicicleta. 

5. O apoio aos atletas serão feito exclusivamente na área demarcada pela organização. 

6. Apoio das equipes deverão ser feito sempre do mesmo lado definido pela organização. 

7. O apoio mecânico poderão ser feito juntamente com o fornecimento de peças de  

reposição, caramanhola, alimentação e óculos. 

8. O atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e  

outros competidores. 

9. É proibido qualquer tipo de apoio, fora da rea de apoio oficial, sob pena de  

desclassificação atleta infrator. 

10 PREMIAÇÃO 

 Obs: O evento tem o caráter amador e não conta com nenhum tipo de patrocínio em dinheiro. 

Categoria Elite Masculina ( 5 Primeiros melhores tempos da geral) 

 1º lugar – Troféu + R$ 500 

 2º lugar – Troféu + R$ 350 

 3º lugar – Troféu + R$ 250 

 4º lugar – Troféu + R$ 150 

 5º lugar – Troféu + R$ 100 

Categoria Elite Feminino ( 5 Primeiros melhores tempos da geral) 

 1º lugar – Troféu + R$ 200 



 2º lugar – Troféu + R$ 150 

 3º lugar – Troféu + R$ 100 

 4º lugar – Troféu + R$ 90 

 5º lugar – Troféu + R$ 60 

 

 As demais categorias – JÚNIOR, sub23, SUB 30, MÁSTER A,B,C,E,D,VETERANO,  

ESTREANTE, JUVENIL, 

 1º lugar – Troféu 

 2º lugar – Troféu 

 3º lugar – Troféu 

 4º lugar – Troféu 

 5º lugar – Troféu 

· Não serão aceitos representantes do competidor no pódio. Se o competidor não estiver 

presente, perderá o direito à premiação. No momento da premiação, o atleta deverá estar 

uniformizado. O atleta que estiver descalço, de chinelo e/ou sem camisa não será premiado e 

perderá o direito à premiação. 

 


