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REGULAMENTO 
 
100KM GOIÁS MASTER de Ciclismo 
 
1- Da organização: 
  
1-a: A 100KM GOIÁS MASTER de Ciclismo é um evento realizado pelo Clube de Esportes Os 
Goiabas. A prova terá como base, os Regulamentos da União Ciclística Internacional e da 
Confederação Brasileira de Ciclismo. 
  
2- Obrigações da organização: 
  
2-a: A Organização é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste regulamento 
e justificar as alterações quando cabíveis. 
Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública, atos 
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes. 
  
3- Tipo de prova: 
  
3-a: A prova será disputada no Autódromo Internacional de Goiânia com aproximadamente 
100km para todas as categorias, e terá duração máxima de 4 horas. Cabe a organização 
determinar o tempo limite e atribuir cortes ao longo do percurso, podendo para fazer cumprir o 
horário de corte a qualquer momento que julgar necessário e impedir que o atleta prossiga na 
prova. 
  
3-b: Haverá três Pelotões: Máster A, Máster B e Master C. 
 
3-c: Em hipótese alguma o atleta poderá se beneficiar de outra categoria, sendo passivo de 
desclassificação. 
 
3-d: O Atleta que tomar volta do seu pelotão poderá continuar na prova, porem impossibilitado 
de acompanhar o pelotão que está com volta(s) à sua frente. 
 
3-e: Não serão aceitas reclamações nem recursos de atletas desclassificados por estarem 
utilizando vácuo de outras categorias 
 
4- Alteração no percurso: 
  
4-a: Por qualquer motivo e a qualquer tempo, sem aviso prévio, a organização poderá: adiar a 
prova, alterar o percurso, modificar ou mesmo cancelar algum trecho. Devendo então transmitir 
aos competidores as alterações adotadas. 
  
5- Cancelamento da prova: 
  
5-a: Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, 
condições meteorológicas, etc.), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de 
indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição. 
  
6- Participação: 
  
6-a: Poderão participar da prova atletas do sexo masculino, regularmente inscritos de acordo 
com o presente regulamento. 
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6-b: A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de 
terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito 
da organização da prova. 
  
6-c: O acompanhamento de atletas por treinadores / assessoria, amigos, etc., com bicicleta e 
outros meios (pacing), resultarão na desclassificação do participante. 
  
6-d: Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e 
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 
materiais ou prejuízo que por ventura os atletas ou participantes venham a sofrer durante a 
participação neste evento. 
  
6-e: Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a 
inscrição de um atleta. 
  
7- Bicicletas e Equipamentos: 
  
7-a: As bicicletas serão movidas exclusivamente pela força individual do atleta em 
conformidade com os regulamentos da União Ciclística Internacional. 
Um atleta separado de sua bicicleta estará proibido de prosseguir pelo percurso da prova. 
Reserva-se à organização o direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que julgue 
inadequado para a utilização no evento. 
Todo equipamento que o atleta utilizará na prova poderá ser checado pela organização 
momentos antes da largada, e ter seu uso vetado caso seja considerado impróprio ou de risco 
para participação no evento. 
  
8- Equipamentos proibidos: 
  
8-a: É proibido o uso de bicicleta Contra-relógio e guidão clip, sob pena de não largar. 
  
9- Equipamento obrigatório: 
  
9-a: Capacete de ciclismo afivelado. 
  
10- Categorias e Largadas: 
 
Máster A (30 a 39 anos)  - Largada 10h00; 
Máster B (40 a 49 anos)  - Largada 10h02min; 
Máster C (50 anos acima)  - Largada 10h04min.  
 
11- Inscrições: 
  
11-a: As inscrições serão feitas somente pela Internet através do site www.sistime.com.br 
  
11-b: A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 
substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número para outra 
pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha sofrer. É 
obrigatório o uso do numero de identificação durante toda a realização da prova, sendo 
passível de desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo. 
  
11-c: As inscrições iniciam 04/02/2012 e encerram dia 17/04/2012 terça-feira as 23h59. Em 
hipótese alguma haverá inscrições após esta data. 
  
11-d: O valor será de R$ 45,00. 
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11-e: Ao fazer a inscrição o atleta ficará sob a cobertura de um SEGURO DE VIDA com 
validade durante o período da prova. R$ 100.000,00 por Morte, R$ 100.000,00 por invalidez e 
R$ 5.000,00 por despesas hospitalares. Obs: o Atleta deverá cumprir todos requisitos exigidos 
pela seguradora. 
  
11-f: A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, em função 
de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 
  
11-g: Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha 
de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova e 
responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 
  
11-h: Após a efetivação das inscrições, a organização do evento não reembolsará o valor da 
inscrição aos participantes que desistirem de participar. 
   
12- Retirada de Chips e Numeral: 
  
12-a: A secretaria da prova funcionará das 07h00 às 09h40 para entrega de chip e numeral de 
identificação. 
  
12-b: A cada competidor será fornecido um numeral que deve ser usado visivelmente nas 
costas, dois números (adesivo) que deverá ser colocado nas laterais do capacete e o Chip de 
cronometragem. 
  
12-c: No momento da retirada dos numerais de identificação  o responsável deverá conferir os 
seus dados e o número de participação. 
  
12-d: Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada dos numerais. 
  
12-e: A entrega do chip de cronometragem será efetuada junto com o numeral de identificação. 
  
12-f: O chip deverá ser fixado no garfo dianteiro da bicicleta, próximo ao eixo da roda, na 
posição vertical. 
  
12-g: O uso do chip de cronometragem é obrigatório, acarretando na desclassificação do atleta 
quando se observar por algum fiscal à falta do uso do chip. 
  
12-h: O chip de cronometragem é de propriedade da empresa responsável por esse serviço. O 
chip deverá ser devolvido imediatamente ao final da prova. O atleta que perder ou extraviar o 
seu chip deverá pagar à organização a quantia de R$ 100,00(reais). 
  
12-i: Para o atleta que não devolver o chip, será emitido um boleto de cobrança referente ao 
custo do mesmo. O atleta será vedado de participar de outras provas do mesmo organizador. 
 
13- Resultados: 
  
13-a: A premiação será feita pela ordem de chegada de cada categoria. 
Todas as colocações das categorias serão definidas por ordem de chegada. Haverá apuração 
do tempo total de prova gasto por cada competidor para completar o percurso definido pela 
pelo pórtico de largada e delimitado pelo tapete de cronometragem, definido por sistema de 
chip. 
  
13-b: Os resultados oficiais da prova serão informados através do site www.sistime.com.br.  
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13-c: Recursos somente serão aceitos por escritos, entregues na Secretaria, durante o 
transcorrer da prova ou até 10 minutos após o término e acompanhados de um depósito no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Se julgado procedente, o depósito será devolvido. 
  
  
14- Premiação: 
  
14-a: O resultado será fornecido 10 minutos e premiação 20 minutos após o termino da prova. 
 
14-b: Troféu para os cinco primeiros colocados de cada categoria e premiação em dinheiro 
conforme tabela. 
  
14-c: Atleta que não retirar o prêmio na hora da premiação, sem motivo previamente justificado 
por escrito na secretaria da prova, perderá o direito à premiação (troféu, dinheiro ou outros). 
 
14-d: Os valores expressos abaixo se referem às premiações: 
 
CATEGORIA  MASTER A,  (1º lugar: R$ 600,00; 2º lugar: R$ 400,00; 3º lugar: R$ 300,00; 
4º lugar: R$ 200,00; 5º lugar: R$ 100,00). 
  
CATEGORIA  MASTER B, (1º lugar: R$ 600,00; 2º lugar: R$ 400,00; 3º lugar: R$ 300,00; 
4º lugar: R$ 200,00; 5º lugar: R$ 100,00;). 
  
CATEGORIA  MASTER C, (1º lugar: R$ 600,00; 2º lugar: R$ 400,00; 3º lugar: R$ 300,00; 
4º lugar: R$ 200,00; 5º lugar: R$ 100,00). 
  
15- Abastecimento e Apoio Mecânico:  
  
15-a Haverá 01 volta de bonificação somente em caso de furo de pneu até abertura de 03 
ultimas voltas (o atleta obrigatoriamente terá que trocar a roda ou seu pneu em qualquer um 
dos pontos de apoio onde se encontram fiscais) 
 
15-b: Haverá 02(dois) pontos de apoio, onde somente neste local o atleta poderá receber apoio 
mecânico e abastecimento de alimentação e hidratação(nestes casos não haverá volta de 
bonificação) 
  
15-c: Em hipótese alguma poderá o atleta trocar de bicicleta, cabendo neste caso 
desclassificação imediata. 
 
15-d: Não haverá abastecimento pela Organização. 
 
16- Montagem de tendas de equipes: 
  
16-a: Poderá a ORGANIZAÇÃO indicar locais para montagem de tendas de equipes de acordo 
com a disponibilidade de espaços na área da arena do evento, desde que não interfira no bom 
andamento da prova. 
  
16-b: Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a ORGANIZAÇÃO poderá 
solicitar o remanejamento das tendas. 
  
16-c: A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é única e 
exclusiva das assessorias, atletas, eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade. 
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16-d: Caso haja patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, poderá a 
ORGANIZAÇÃO solicitar que as assessorias / equipe ou atletas retirem sua (s) tenda(s), ou 
outros meios de divulgação. 
  
16-e: As tendas não poderão ter sistema de som que interfira no sistema de som do evento e a 
ORGANIZAÇÃO sugere que as mesmas não ultrapassem os 20 metros quadrados. 
  
16-f: A organização disponibilizará segurança na área do evento, porém a mesma não se 
responsabiliza pela tenda, carros ou outros assim como danos causados nas mesmas e 
objetos deixados no seu interior. 
  
17- Segurança: 
  
17-a: A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, ambulância para prestação 
de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário o atendimento médico de 
emergência, a remoção será efetuada para o hospital, da rede pública, mais próximo. 
  
17-b: A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para 
a orientação dos participantes; cabe ao atleta respeitar o trajeto, não sendo permitido tomar 
atalhos ou fazer uso de qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. O 
descumprimento desta regra causará a desclassificação do atleta. 
  
17-c: A prova será realizada dentro do circuito do Autódromo Internacional de Goiânia com uso 
exclusivo aos atletas e a Organização. 
  
17-d: Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos 
e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, 
sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, 
hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 
  
17-e: O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição 
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 
competição. Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo 
evento, excluir o participante a qualquer momento. 
  
17-f: A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se 
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou 
outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 
  
17-g: O acompanhamento de atletas por treinadores, assessoria, amigos com bicicleta e outros 
meios resultarão na desclassificação do participante. 
  
17-h: As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão 
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
  
18- Direito de Imagem: 
  
18-a: Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 
internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 
promocionais ou publicitários relativos ou não à prova, sem acarretar nenhum ônus aos 
organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação, por tempo indeterminado. 
  
19- Responsabilidade e obrigações: 
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19-a: A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, UCI, CBC, os promotores e 
patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/ou 
bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por 
acidentes durante o treinamento ou competição.  
  
19-b: É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir 
durante a competição. A título de apoio suplementar, a Organização fornecera água potável 
para cada atleta inscrito, na largada e na chegada. 
  
19-c: É responsabilidade de cada participante: Ter um convênio médico (para 
assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As equipes médicas que apóiam o 
evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um 
hospital mais próximo. A partir daí termina a sua responsabilidade. Todas despesas 
hospitalares correrão por conta do acidentado. Zelar pela boa imagem do ciclismos e pela 
preservação do meio ambiente não jogando lixo no percurso. 
  
20- Termo de responsabilidade: 
  
20-a: Todos os participantes ao se inscrever estão automaticamente concordando com todas 
as regras acima. 
  

Goiânia, 11 de abril de 2012. 
 

Clube de Esportes Os Goiabas 


