
 
                                      

AVISOS IMPORTANTÍSISIMOS – 100KM 
 
      Bom dia a todos, pra quem ainda não me conhece sou o Luisinho um dos 
organizadores deste evento e pro azar de todos vocês hoje sou também o diretor de 
prova. Em primeiro lugar quero agradecer a deus por nos dar mais a oportunidade de 
através de um evento como este puder rever nossos amigos, fazer mais amigos, reunir 
familiares  e apaixonados por este esporte que tanto amamos. Aos nossos patrocinadores 
e a todos que colaboram e aos que estão ainda hoje colaborando, nosso muito obrigado. 
Por saber que ninguém ler regulamento, quero dar alguns avisos, mas peço a todos que 
prestem bastante atenção pois eles são poucos mais são curtos, grossos e muito 
objetivos. E dizer também a todos vocês que não temos a menor intenção nem o 
interesse  de prejudicar ou favorecer ninguém de vocês. Nosso trabalho foi esta sendo e 
continuara bastante sério, portanto não será de maneira alguma tolerado qualquer que 
seja a atitude ante desportista de qualquer um dos senhores. Uma vez baixada a bandeira 
não sou amigo e não conheço mais ninguém de vocês e minha função será somente de 
desclassificar qualquer um a qualquer hora desde que me de motivos. Os mais de 20 
fiscais não chamara a atenção de vocês nem batera boca com ninguém, somente anotará  
seu número e eu o desclassificarei no instante oportuno, fazendo o comunicado 
imediatamente. Portanto eu não quero ouvir eu não fiz, não fui eu e etc. O atleta hora 
desclassificado será convidado a se retirar ou será retirado, e só pra lembrar este evento 
e particular e esta com todas as suas taxas pagas pela organização e com o regulamento 
em dia. E por tudo que acabaram de ouvir lhes digo que aceitamos fazer este por amor 
ao nosso esporte. E não deixaremos que nem um anarquista ou mau conhecedor do 
regulamento seja ele de Goiânia, Brasília, Minas ou onde for deste imenso Brasil 
chegue aqui e bagunce nosso evento.  
Muito bem: 
 
01 – Nos vamos largar de 02 em 02 minutos 
 
02 - aproximadamente vocês, ou seja, as 03 categorias darão em torno de 25, 26, 27 ou 
ate mais voltas, vai depender de como estiver os pelotões nesta hora. Para todas as 
categorias será dado o aviso de ultima volta com o tocar do sino. Prestem bem a atenção  
não aceitarei reclamações neste sentido,  peço que vocês zerem seus cateyes para que 
tenham uma melhor informação. Mesmo completando os 100 km mais ainda não 
recebeu por algum motivo o aviso de ultima volta que é o tocar do sino continuem ate 
recebe-lo. 
 
03 – Estará liberado o abastecimento e apoio mecânico somente 200 metros após a linha 
de largada ate o final da reta. O atleta que receber qualquer tipo de ajuda mecânica ou 
de abastecimento fora desta área estará imediatamente desclassificado. 
 
04 - Devido as condições da pista, pois o autódromo sediou no sábado o KM de 
Arrancada, onde se solta arames por todos os lados, resolvemos a dar uma volta de 
Bonificação. Esta volta é somente para furo de pneu e mais nada , o atleta terá que 
chegar a um dos 02 pontos de apoio localizado na grande reta e outro logo aqui atrás,  
sem utilizar qualquer tipo de atalho ou andar na contra mão, onde o fiscal do ponto vai 
fazer a conferência e anotar seu nome e numero, pois no computador ira perder uma 



 
volta. Lembrando que este atleta terá obrigatoriamente que entrar novamente  no fim do 
pelotão, e este beneficio será somente antes de abrir as três voltas finais. 
 
05 – É terminantemente proibido a troca de bicicleta.    
 
06 - Estaremos disponibilizando água para todos antes durante e após a prova. 
 
07- o uso da pulseira e obrigatório em caso do atleta tomar uma volta, ela será recolhida 
imediatamente por um dos fiscais motoqueiros, podendo o atleta continuar e terminar a 
sua prova desde que não esteja atrapalhando e nem entre nos  pelotões que estão voltas à 
sua frente, sob pena de se retirar  ou ser retirado. 
 
08 - teremos 03 fiscais motoqueiros para cada pelotão os quais anotaram os números de 
qualquer ciclista infrator no papel pregado no tanque de sua moto. 
Veja bem o motoqueiro do pelotão que esta se aproximando de um ou mais ciclistas 
sobrado de um outro pelotão e os mesmos se beneficiarem do vácuo já será naquele 
momento desclassificados.  
                     
        Agora quero que redobrem sua atenção nestes 02 últimos avisos:  
09 - A premiação de todas as categorias será feita 20 minutos após o termino total das 
provas, o atleta que não comparecer no pódio no momento da sua premiação, (salvo por 
um motivo que comprovado tenha o impossibilitado) perderá todos os seus prêmios e 
não poderá em hipótese alguma ser substituído, ficando assim seu lugar vazio no pódio. 
E não caberá qualquer tipo de recurso.     
   
10 - O atleta ou os atletas que se beneficiar que qualquer tipo de vácuo relacionado a 
outra categoria será desclassificado imediatamente, prestem a atenção se por acaso 
estiver passando um pelotão ou 03 ciclistas ou 10 ciclistas pelo outro e um ou mais 
atleta do pelotão mais lento fizer ataque nesse momento na mesma  direção causando 
tumulto e se  constatado o beneficio, desclassificarei todos os envolvidos no ataque na 
hora pode ser 01, 03, 05 ou mais e pode  eles  já estar no meio ou no fim do pelotão. O 
mesmo acontecera caso um pelotão se junte a outro e não separe urgente. 
Desclassificarei os lideres dos dois pelotões no exato momento não interessa quantos 
estão na puxada serão todos desclassificados. Em resumo lhes peço prestem atenção e 
expressamente proibido pegar vácuo de qualquer categoria que não seja a sua a qualquer 
hora e lugar e se for a sua e você estiver tomando volta também e proibido, por isto 
estão identificados com números de cores diferentes. Portanto não se façam de surdos 
de bobos e não diga que não foram avisados  serão desclassificados no exato momento e 
não será aceito nem um tipo de recurso por estas desclassificações. A categoria que não 
for a sua será sim sua inimiga, fique longe dela. 
 
Luis Carlos  -  Diretor de Prova  
Boa sorte e boa prova a todos 
 


