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REGULAM ENTO DA PROVA 70KM DE BRASILIA 2013 
 
O 70km de Ceilândia no ano de 2010 passou a se chamar 70km de Brasília . 
 
A Ciclista JC Bikes, estabelecida em Ceilândia/DF, através de seu proprietário e presidente da FBMTB, Camilo 
Linhares  torna público a realização da prova 70KM de Brasília, 10ª edição - 2013, e estabelece o seu 
regulamento se segue: 
 
SOBRE A PROVA 
 
A Prova 70KM de MTB de Brasília foi idealizada por Camilo Linhares e realizada pela primeira vez no ano de 
2004, com a participação de 150 atletas do DF e outros estados em um percurso de aproximadamente 70KM. 
 
 Em 2005, já em sua segunda edição a prova dobrou esse número com a participação de aproximadamente 300 
atletas e a participação, quase que da totalidade, dos atletas do ano anterior. 
 
O Evento trata-se de uma competição de Resistência e habilidade de Mountain Bike realizada em uma única 
etapa, nesta edição, a realizasse no dia 26/05/2013, em percurso já definido de aproximadamente 70Km, para o 
percurso completo (integral) e aproximadamente 40Km para algumas categorias e 22km para as estreantes. o 
percurso reduzido, ambos, incluindo estrada de terra, além de, travessias de pontes, rios, fazendas, e trechos 
de trilha. 
 
A largada e a chegada serão no clube campestre cachoeira do girassol, localizada no município de AGUAS 
LINDAS/GO, onde estarão instaladas a estrutura para a realização do evento e recepção de atletas, suas 
equipes, seus apoios e convidados. 
 
DATA E HORÁRIO 
 
- A realização da prova esta confirmada para o dia 26/05/2013. 
 
- Neste dia entre 7:00h e 8:30h a organização lacrará as bicicletas dos participantes. 
 
- Às 9:30h será dada a 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. 
 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições poderão ser feitas somente no site www.sistime.com.br. 
 
Os prazos para inscrições no site são: de 05/02/2013 até 05/03/2013 no valor de R$ 90,00 e de 06/03/2013 
até 10/05/2013 no valor de R$ 100,00,e do dia 11/05/2013 ate 22/05/2013 no valor R$ 120,00. 
 
 
Os atletas da categoria Para-Desportista não pagarão para competir. O atleta poderá competir com 
qualquer tipo de deficiência. Qualquer dúvida entre em contato com os organizadores no fone: 61-3375-
2176. 
 
De forma alguma será aceita inscrições fora do prazo. 
 
O Término das inscrições poderá ser prorrogado ou antecipado por iniciativa da Organização do evento caso 
esta entenda que isso possibilitará uma melhor execução ou gerenciamento da prova ou de seus recursos, sem 
que seja necessária a informação prévia por qualquer meio que seja. 
 
- O número de participantes será limitado a um máximo de 700, visando a perfeita decorrência da prova e sua 
segurança. 
 
- Somente serão permitidas inscrições com a apresentação de um documento de identidade oficial com foto. 
- Menores de 14 não podem se escrever pois não se enquadra em nenhuma categoria. 
 
O responsável pelo menor assinará, no ato da inscrição, termo de responsabilidade e autorização pela 
participação do menor no evento. 
 
- No ato da inscrição o atleta preencherá de forma legível a f icha de inscrição composta por termo de inscrição e 
f icha de participação, sendo que o termo de inscrição f icará com a organização e a f icha de participação será 
entregue ao atleta, carimbada e assinada por pessoa responsável. 
 
- As f ichas de participação somente terão validade quando carimbadas e assinadas pelo responsável pelo posto 
de inscrição ou por sua ordem e deverão ser apresentadas na retirada dos Kits pelos atletas. 
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-No ato da inscrição o atleta pagará o valor da inscrição cobrado no período. 
 
-Terão direito a retirar o kit os 600 primeiros atletas por orden de chegada no local de entrega dos kits 
no dia 25/05/2013 apartir das 10.00am as 17.00pm. 
 
IMPORTA NTE 
 
Ao fazer a inscrição o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado física e psicologicamente para 
a 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 outros atletas e aceita 
incondicionalmente todas as clausulas deste regulamento. 
 
O Valor das inscrições será de: 
R$ 90,00 (noventa reais) para todas as categorias, válidos de 02/02/2013 à 05/03/2013. 
R$ 100,00 (cem reais ) para todas as categorias, validos de  06/03/2013 á 10/05/2013. 
R$ 120,00 (Cento e vinte  reais) para todas as categorias válidos de  11/05/2013 á 22/05/2013. 
 
Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido acima. 
 
CATEGORIAS 
 
Os atletas poderão enquadra-se, no ato da inscrição nas seguintes categorias: 
 
Masculino Elite: Critério técnico (C) 
Feminino Elite: Critério técnico (M) 
Junior: Masculino com idade entre 17 a 18 anos (R) 
Juvenil: Masculino com idade de 15 a 16 anos (R) 
Sub-23: Masculino com idade entre 19 e 22 anos (M) 
Sub-30: Masculino com idade entre 23 e 29(M) 
Máster A: Masculino com idade entre 30 e 34 anos(M) 
Máster B: masculino com idade entre 35 e 39 anos(M) 
Máster C: Masculino com idade entre 40 e 44 anos(M) 
Máster D: Masculino com idade entre 45 e49 anos(M) 
Over 50: masculino com idade entre 50 e54 anos(M) 
Over 55: masculino com idade acima de 55 (M) 
Equipe:  03 atletas com qualquer configuração de sexo acima de 18 anos; (M) 
Militar : Bombeiro, PM, civil, federal, rodoviário sem limitação de idade; (M) 
Dupla  : qualquer atleta acima de 18 anos e ambos os sexos (M) 
Peso pesado: categoria para atletas que pesa acima de 110 kilos;(R) 
Estreante Masculino ate 30: Homens estreantes em provas de MTB ate 30 anos;(R) 
Estreante Masculino mais 30: Homens estreantes em provas de MTB acima 30 anos:(R) 
Estreante Feminino ate 30: Mulheres estreantes em provas de MTB  ate 30 anos;(R) 
Estreante Feminino mais 30: Mulheres estreantes em provas de MTB ate 30 anos; ( R) 
Para-desportista: Portadores de necessidades especiais de ambos os sexos, comprovadamente aptos 
à participação na prova maiores de 16 anos(R) 
(C) Categoria do percurso completo aprox 7Okms 3 voltas. 
(M) Categoria do percurso médio aprox 44kms 2voltas 
(R) Categoria do percurso reduzido aprox 22kms 1 volta . 
Obs1. Só serão aceitas inscrições, para as categorias: Elite Masculina e Elite Feminina de 
atletas federados nestas categorias. 
Obs2. Só marcarão pontos para o ranking nacional as categorias reconhecidas pela CBMTB. 
Obs3. As categorias do percurso reduzido terá a premiação em brindes. 
Obs4. Atletas da categoria peso pesado terá que pesar em uma balança antes de subir ao pódio, caso esteja 
pesando menos de 110 kilos será desclassif icado pela organização da prova. 
- "Os atletas da categoria Equipe devem chegar juntos à linha de chegada, valendo para fins 
classificatórios o tempo do último atleta da Equipe que cruzar a linha de chegada." 
Os atletas da categoria dupla devem chegar juntos na linha de chagada 
- "Todos os atletas da Equipe devem utilizar o chip no tornozelo esquerdo, sob pena de desclassificação 
da Equipe" 
- "Todos os atletas da Equipe receberão a placa da bicicleta e deverão utilizá-la, sob pena de 
desclassificação da Equipe."  
 
ENTREGA DOS KITS 
 
- Os Kits de participação serão entregues na cidade de Ceilandia na loja JC Bikes, somente no dia 
25/05/2013, das 10:00hs até 17:00hs. 
 
- Somente serão entregues os kits aos atletas mediante a apresentação de documento de identidade e ficha de 
participação devidamente carimbada e assinada por pessoa responsável. 
- sendo que qualquer pessoa pode fazer a retirada do kit sendo apresentado o documento de identidade ou CPF 
que comprove a veracidade do atleta 
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CLASSIFICAÇÃO 
 
- A classif icação dos atletas se dará por ordem simples de chegada e relacionada à sua categoria. 
 
- Serão classif icados de 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. 
 
- A prova será cronometrada pela empresa SISTIME em concordância com as normas estabelecidas pela 
CBMTB.  
• A cronometragem será feita com chip 
• A devolução do chip e do porta chip é obrigatória após a chegada, onde uma equipe da organização 
fará o recolhimento dos mesmos. O atleta que não devolver o chip está obrigado a pagar uma multa de 
R$70,00 pelo chip e de R$5,00 pelo porta chip. 
• O atleta que não completar o percurso deverá procurar a organização da prova para a devolução do 
chip e porta-chip sob pena de pagamento de multa ou de não participação em outros eventos 
cronometrados pela empresa Sistime. 
 
 
- A classif icação oficial será apresentada somente após a chegada de pelo menos 2/3 dos participantes da 
prova e de serem levados em consideração possíveis recursos movidos por atletas, observadores oficiais, ou 
f iscais de prova. 
 
- IMPORTA NTE – 
 
Qualquer classif icação somente será validada caso o atleta complete o percurso com a bike lacrada, e caso ele 
não incorra em nenhuma das situações previstas no item Desclassif icação, logo abaixo neste documento. 
 
DESCLASSIFICAÇÃO 
 
Será irrevogavelmente desclassif icado o atleta que: 
 
- Apresentar-se à competição sobre efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal; 
 
- For f lagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga, ainda que de uso permitido, 
estimulante, anabolizante ou qualquer  outra que possa por a segurança do usuário em risco, ou ainda a de 
outros atletas, público ou organizadores, ou possa contribuir para a classif icação desleal do usuário; 
 
- Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles o presidente da competição, seus 
apoios, f iscais e colabores; 
 
- Desrespeitar outro atleta, o público, ou a qualquer componente da equipe de socorro ou funcionários da Adm 
do clube cachoeira do girassol. 
 
- Trocar os componentes lacrados em sua bike; 
 
- Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova; 
 
- Não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios durante todo o percurso da prova; 
 
- Utilizar, durante a prova de qualquer recurso externo ou para percorrer o percurso, entre eles carros e motos, 
entre outros. 
 
- Receber apoio mecânico de terceiros ou de sua equipe fora do ponto de apoio de equipe; 
 
- Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para completá-la; 
 
- Completar a prova em bike diferente da que iniciou a prova 
; 
- Usar, em qualquer parte do percurso, uma bike diferente da que iniciou a prova, mesmo que completando a 
prova com a bike da largada; 
 
- Completar a prova com bike sem qualquer um dos lacres de verif icação. 
 
ATLETAS DA CATEGORIA ESTREANTE 
 
O atleta que ganhou na categoria estreante no ano anterior (2012) terá que subir para a categoria que enquadra 
sua idade, não podendo competir na categoria estreante novamente, caso o atleta não respeite o regulamento 
será desclassif icado e não terá o reembolso do valor da inscrição. 
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PERCURSO 
 
- A prova neste ano será no formato XCM para o percurso integral, serão 3 voltas de aproximadamente 22km 
cada volta, com largada e chegada na cachoeira do girassol. 
 
- A prova contará com tres percursos sendo um o percurso completo ou oficial de aproximadamente 70 KM (3 
voltas) e um percurso alternativo ou medio (2 voltas) de aproximadamente 44 km, e um 3º percurso de 
aproximadamente 22km sendo que os ambos contam com as mesmas dif iculdades técnicas e foram escolhidos 
visando acomodar melhor as várias categorias componentes da prova. 
 
- Os percursos da prova serão marcados em seus pontos críticos, com marcas de cal, faixas zebradas, placas e 
faixas, indicando, além das entradas corretas, as entradas erradas logo nos seus primeiro 50 metros, 
minimizando assim o risco de atletas perdidos. 
 
- Embora os percursos sejam considerados apenas de risco médio a Organização manterá motociclistas ao 
longo de todo o percurso como apoio às equipes oficias de socorro. 
 
- O atleta poderá contar com 02 pontos de APOIO (Água) distribuídos ao longo do percurso completo e 02 ponto 
para o percurso médio e 2 para o reduzido, onde está poderá prestar ao atleta assistência, inclusive mecânica, 
desde que respeitadas as proibições relatadas no tópico DESCLASSIFICAÇÃ O deste documento. 
 
Novidade: todo apoio para o atleta ou equipe que participa do evento, será feito no próprio clube , ninguém vai 
precisar se deslocar para pontos ao longo do percurso, pois os atletas vão passar pelo clube para abrir a 
segunda e a terceira volta. 
 
A segurança e a integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, sendo que os 
organizadores, patrocinadores, apoios ou a equipe da prova em nenhuma circunstância poderão ser 
responsabilizados por acidentes ou outras ocorrências, f icando a responsabilidade dos mesmos limitada à 
solicitação da participação dos serviços de socorro público no dia do evento. 
 
- Caso a Organização do evento perceba que um atleta não atende as condições físicas ou de saúde 
necessárias para a participação no evento, está poderá a qualquer momento solicitar ao atleta que este se retire 
da prova, o que implicará na sua desclassif icação, sem qualquer ônus para a organização ou para o evento. 
 
PREMIAÇÃO 
 
Serão premiados os 5 (cinco) primeiros colocados da prova conforme segue: 
 
As categorias que receberão premiação em dinheiro são as seguintes citadas a baixo premiação para os 5 
primeiros colocados de cada categoria, 
 
Elite masculina 
Elite feminina 
Junior 
Sub 23  
sub 30  
master a 
master b 
master c 
master d 
over 50  
over 55 
equipe  
dupla 
     
 
IMPORTANTE: Não haverá premiação em dinheiro para os competidores das categorias que percorrem o 
percurso reduzido  22km (1 volta) ). Essa categoria será premiada com troféu, medalha e brinde. 

 
 
Troféus – Para os 05 primeiros de cada categoria. 
Brindes – Para os 05 primeiros de cada categoria médio e reduzido. 
Medalhas – Para os 600 primeiros a completarem a prova. 
 
RECURSOS 
 
- Só serão aceitos recursos por escrito, entregues na Secretaria Oficial da Organização, durante o transcorrer 
da prova ou até 30 min após a chegada do interessado. Recursos contra o resultado, até 30 min após sua 
divulgação preliminar. Só serão julgados os recursos por escrito e acompanhados de um depósito no valor de 
R$ 200,00 (duzentos reais) que serão devolvidos caso o recurso seja julgado procedente. 
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FINALIZAÇÃO 
 
- A prova será f inalizada com a entrega das premiações prevista para as 16:00 horas, sendo que as 15:00horas 
serão recolhidos os atletas que porventura ainda não tenham conseguido completar o percurso. 
 
Ceilândia 13 de Maio de 2013 
 
 
                                                                                                                      70KM DE MTB DE BRASILIA  
 
 
 
                                                                                                                                            ORGANIZAÇÃ O. 


