
DESAFIO GOIÁS DE MTB - 2º EDIÇAO  ETAPA CALDAS NOVAS 

 

O IBECEL (Instituto Brasileiro de Esportes Cultura Educação e Lazer) tem o prazer de informar 
que estará realizando nos dias 21 e 22 de Março de 2015 o Desafio Goiás de Mountain Bike – 
2º EDIÇAO Etapa Caldas Novas na cidade de Caldas Novas/GO, na Lagoa Quente Thermas 
Parque. 

A prova 

Esta prova surgiu da vontade de realizar um evento de nível nacional em Goiás, pois os atletas 
de Mountain Bike do estado são carentes de provas deste tipo, tendo que se deslocar para 
outros estados para participar, fazendo gastos com passagens e hospedagens. A largada e a 
chegada serão na Lagoa Quente Thermas Parque, que fornecerá a estrutura básica para a 
realização do evento. Serão fornecidos aos atletas e seus convidados a estrutura básica e 
espaço físico do clube, incluindo banheiros, duchas, restaurantes, áreas de camping, áreas 
verdes, parques e estacionamentos, sendo que o consumo de produtos e/ou serviços dentro 
do mesmo será de inteira responsabilidade do atleta ou de seus convidados. 

Cada atleta devidamente inscrito e identificado com a credencial do evento que será entregue 
junto com o kit, terá direito a levar um acompanhante sem custo. Cada acompanhante extra 
pagará uma taxa de R$30,00 que representa 50% de desconto do valor normal. Criança até 
10 anos é isento de taxa. 

Caso o atleta queira levar mais convidados: 

Ingresso - sábado - valor: R$ 30,00 (50% de desconto) 
Ingresso - domingo - valor: R$ 30,00 (50% de desconto) 
Área de camping - valor: R$ 40,00 por pessoa (com direito ao pernoite) 
Crianças até 6 anos não paga para acampar.  
Crianças de 7 até 10 anos paga R$20,00 (50% de desconto). 
 
ENTREGA DOS KITS 

Dia Horário Local 

Sábado 21/03/2015 A partir das 14:00h até as 19:00h                                         
EBINHO BIKE                   
64 -34531167 

Domingo 22/03/2015 Das 7:00h às 09:40h 
Lagoa Quente Thermas 
Parque 

 

Os Kits de participação serão entregues na EBINHO BIKE. RUA PROFESSOR JOSINO BRETAS 262  
–CENTRO  Caldas Novas/GO, fone: 64.34531167 84049687 , no dia 21 de março de 2015 a partir 
das 14:00h até as 19:00h. 

No Domingo 22/03/2015 das 7:00h às 9:40h, na Lagoa Quente Thermas Parque - após este 
horário não haverá entrega de kits. 

Somente serão entregues os kits aos atletas mediante a apresentação de documento de 
identidade e recibo de confirmação de inscrição.  

Será entregue em cada kit do atleta um chip e placa, de uso obrigatório no percurso da prova, 
sendo passível de desclassificação o atleta que não utilizar o acessório. A credencial recebida 
no kit, será obrigatória para a entrada no local do evento, dele e de seus convidados. 

 

DATA E HORÁRIO 



Dia e horário da prova - 22/03/2015 com largada às 10:00h; 

A largada poderá ser adiada devido a algum imprevisto, sendo que isso não terá nenhum ônus 
para a organização da prova. 

 

ORDEM DE LARGADA: 

 

Horário de Largada Categoria oficial 
10:00 Elite masculino 
10:03 Elite feminino 
10:06 Feminino amador 
10:09 Sub 23 
10:12 Sub 30 
10:15 Junior 
10:18 Juvenil 
10:21 Master C 
10:24 Master D 
10:27 Over 50 
10:30 Over 55 
10:33 Máster A 
10:36 Máster B 
10:39 Turismo A 
10:42 Turismo B 

  
Será expressamente obrigatória a entrada do atleta no grid de largada por meio de seu “gate” de origem. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições lote 01 estarão abertas a partir de 15/12/2014 até 25/01/2015 com valor de  R$ 
80,00, com boleto vencendo em 26/01/2015 e poderão ser feitas EXCLUSIVAMENTE pelo site 
www.sistime.com.br. 

As inscrições lote 02 estarão abertas a partir de 26/01/2015 até 26/02/2015 com valor de 
R$90,00, com boleto vencendo em 27/02/2015 e poderão ser feitas EXCLUSIVAMENTE pelo 
site www.sistime.com.br. 

As inscrições lote 03 estarão abertas a partir de 27/02/2015 até 17/03/2015 até 20h com valor 
de R$100,00, com boleto vencendo em 17/03/2014 e poderão ser feitas EXCLUSIVAMENTE 
pelo site www.sistime.com.br. 

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. 

Não serão aceitas inscrições em hipótese alguma após o dia 17 de março de 2015. Todas as 
inscrições feitas no site Sistime e não pagas até a data de vencimento do boleto serão 
automaticamente canceladas. 

 

Atletas de 12 a 16 anos só poderão se competir quando acompanhados por responsável legal, 
munidos de documento de identidade.  

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


Não serão aceitas inscrições de menores de 12 anos. 
No ato da inscrição o atleta pagará o valor da inscrição cobrado no período. 
Todos os inscritos receberão kits de participação no evento. 
 
IMPORTANTE: ao fazer a inscrição, o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado física 
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 aceitam incondicionalmente todas 
as cláusulas deste regulamento.  

CATEGORIAS 

Os atletas poderão enquadrar-se, no ato da inscrição, nas seguintes categorias: 

Categoria Sexo/Características Idade 
Elite Masculina Masculino sem limite de idade 
Elite Feminina Feminino sem limite de idade 
Juvenil Masculino (percurso red. 48km) entre 12 e 16 anos 
Junior Masculino entre 17 e 18 anos 
Sub-23 Masculino entre 19 e 22 anos 
Sub-30 Masculino entre 23 e 29 anos 
Master A Masculino entre 30 e 34 anos 
Master B Masculino entre 35 e 39 anos 
Master C Masculino entre 40 e 44 anos 
Master D Masculino entre 45 e 49 anos 
Feminino Amador Feminino estreante em provas de MTB 

(percurso red. 48km) 
maiores de 15 anos 

TURISMO A Masculino (percurso red. 48km) Até 34 anos 
TURISMO B Masculino (percurso red. 48km)  Acima de 35 anos 
OVER 50 Masculino De 50 a 54 anos 
OVER 55 Masculino (percurso red. 48km) De 55 anos acima 

    *A idade do atleta é contada pelo ano de nascimento e não pelo dia. 

 

CRONOMETRAGEM 

A cronometragem será feita com uso de sistema de chips.  

Os atletas receberão um chip junto do kit de participação. O chip deverá ser devolvido 
imediatamente na chegada, onde uma equipe da organização fará o recolhimento dos mesmos.  

O atleta que não efetuar a devolução do chip está obrigado a pagar uma taxa de R$70,00 
(setenta reais). 

CLASSIFICAÇÃO 

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.  

A prova será cronometrada e a divulgação dos resultados será de competência e 
responsabilidade da equipe de cronometragem SISTIME. 



A classificação parcial será apresentada somente após a chegada de pelo menos 80% dos 
participantes da prova e de serem levados em consideração possíveis recursos movidos por 
atletas, observadores oficiais ou fiscais de prova.  

DESCLASSIFICAÇÃO 

Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que: 

Apresentar-se à competição sob efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal. 

For flagrado 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 
classificação desleal do usuário.  

Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles os diretores da 
competição, seus apoios, fiscais e colaboradores.  

Desrespeitar outro atleta, o público ou qualquer componente da equipe de socorro ou 
funcionários da Lagoa Quente Thermas Parque.  

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, motos ou 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. 

Caso a organização do evento perceba que um atleta não atende as condições físicas ou de 
saúde necessárias para a participação no evento ou o mesmo não conseguirá completar o 
percurso dentro do tempo estimado pela organização a mesma poderá a qualquer momento 
solicitar ao atleta que se retire da prova, o que implicará na sua desclassificação, sem qualquer 
ônus para a organização ou para o evento. 

PERCURSO 

O percurso será de 60km para as categorias principais e 48km para as categorias: turismo a e 
b, feminino amador, juvenil , over 55 . 

O percurso da prova será marcado 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 o percurso seja considerado 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, onde 
nestes pontos poderá prestar ao atleta assistência, inclusive mecânica, desde que respeitadas 
as proibições relatadas no tópico DESCLASSIFICAÇÃO deste documento.  

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, ficando a responsabilidade 



dos mesmos limitada à solicitação da participação dos serviços de socorro público no dia do 
evento. 

 

ALTIMETRIA 

Será disponibilizada no site www.sistime.com.br na página oficial do evento. 

 

PREMIAÇÃO 

Serão premiados os 05 (cinco) primeiros colocados de todas as categorias conforme segue: 

Premiação em dinheiro – para os colocados entre 1º e 5º lugar de todas as categorias.  

Troféus – para os colocados entre 1º e 5º lugar de todas as categorias. 

O atleta não poderá subir no pódio de sandália ou descalço. O atleta que não comparecer no 
pódio no prazo de três minutos após o anúncio no momento da sua premiação perderá o direito 
ao seu prêmio, sendo desclassificado (ver horário de premiação). 

A organização do Desafio Goiás de Mountain Bike - Etapa Caldas Novas - Sr. Luis Carlos Silvestre 
e Suail Almada - avisa aos inscritos na prova que no momento do pódio será exigido documento 
de identificação do atleta para recebimento da premiação. 

Horário das premiações 

Horário Categoria 
13:30h Juvenil 
13:35h Junior 
13:40h Sub 23 
13:45h Sub30 
13:50h Elite fem 
13:55h Over 50 
14:00h Over 55 
14:05h Elite masculino 
14:10h Feminino amador 
14:15h Máster D 
14:20h Máster C 
14:25h Máster B 
14:30h Máster A 
14:35h Turismo A 
14:40h Turismo B 
  
  

  

 

 

PREMIAÇAO  

http://www.sistime.com.br


CATEGORIA 1 2 3 4 5 Total 

ELITE MASC 700,00 500,00 400,00 300,00 200,00 2100,00 

ELITE FEM 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 1500,00 

JUNIOR  350,00 250,00 150,00 100,00 100,00 950,00 

SUB 23 350,00 250,00 150,00 100,00 100,00 950,00 

SUB 30 350,00 250,00 150,00 100,00 100,00 950,00 

MASTER A 350,00 250,00 150,00 100,00 100,00 950,00 

MASTER B 350,00 250,00 150,00 100,00 100,00 950,00 

MASTER C 350,00 250,00 150,00 100,00 100,00 950,00 

MASTER D 350,00 250,00 150,00 100,00 100,00 950,00 

OVER 50 350,00 250,00 150,00 100,00 100,00 950,00 

0VER 55 350,00 250,00 150,00 100,00 100,00 950,00 

JUVENIL  350,00 250,00 150,00 100,00 100,00 950,00 

FEM AMADOR 350,00 250,00 150,00 100,00 100,00 950,00 

TURISMO A 250,00 150,00 100,00 80,00 80,00 660,00 

TURISMO B 250,00 150,00 100,00 80,00 80,00 660,00 

TOTAL           15370,00 
 

 

 

RECURSOS 

Só serão aceitos recursos por escrito, entregues para a organização durante o transcorrer da 
prova ou até 20 minutos após a chegada do interessado. Recursos contra o resultado até 20 
minutos 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.   

SEGURO DOS ATLETAS 

 Todos os atletas participantes do Desafio Goiás de Mountain Bike 2º EDIÇAO - Etapa Caldas 
Novas serão segurados. 

 
 
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 



DIA 21/03/2015 - SÁBADO 
 

Hor. Atividade 
7:00h Clube liberado 
7:00h Início de montagem da estrutura total do  evento 
7:00h Área de camping liberada 
12:00h Praça de alimentação pronta  e funcionando 
14:00h Início de entrega de kits 
15:00h Pista liberada para treino 
18:00h Pista fechada para treino 
18:30h Encerramento da montagem da estrutura  total do evento 
19:00h Encerramento de entrega de kits (EBINHO BIKE  64 -34531167 – Caldas 

Novas/GO) 
 
 
 

DIA 22/03/2015 - DOMINGO 
 

Hor. Atividade 
7:00h Clube liberado 
7:00h Início da entrega de kits 
8:00h Posicionar todos os pcs 
9:00h Posicionar fiscais 
9:20h Posicionar policia rodoviária 
9:30h Começar a chamar para grid de largada 
9:40h Encerramento de entrega de kits 
9:45h Será feita uma oração 
9:50h Execução do hino nacional brasileiro 
9:55h Tema da largada 
10:00h Início das largadas 
13:30h Início das premiações 

 

Às 15:00h serão recolhidos os atletas que porventura ainda não tenham conseguido completar 
o percurso.  

Este regulamento poderá sofrer alterações ao longo do período que antecede a prova.  

Todas as versões serão disponibilizadas aos interessados, sendo que a versão válida para 
qualquer consulta, reclamação ou julgamento será a intitulada REGULAMENTO OFICIAL – 
VERSÃO FINAL, que será divulgada em versão impressa e on-line no site 
WWW.SISTIME.COM.BR 

 

DESAFIO GOIÁS DE MOUNTAIN BIKE 

O conteúdo do regulamento é de total responsabilidade dos organizadores do evento.   

Goiânia, 12 de DEZEMBRO de 2015. 


