
CAMPEONATO GOIANO DE DUATHLON 

 

A SISTIME SOLUÇÕES ESPORTIVAS tem o prazer de informar que estará realizando no 
dia 14/12/2013 a segunda etapa do CAMPEONATO GOIANO DE DUATHLON 2013 na 
marginal Cascavel, no trecho entre as avenidas t-2 e Avenida Nazareno Roriz, na cidade de 
Goiânia (GO). 

A prova 

Esta prova surgiu da vontade de realizar uma competição de alto nível em Goiás. Os atletas 
goianos estão carentes de competições oficiais no estado e, em algumas ocasiões, atletas se 
veem obrigado a participar de eventos fora do estado a procura de se manter em nível 
competitivo. Toda a prova, cenografia e percurso acontecerão na Marginal Cascavel, no 
trecho entre as avenidas t-2 e Avenida Nazareno Roriz.  

 
ENTREGA DOS KITS 

Dia Horário Local 
Sábado 14/12/2013 Das 14:00h às 15:40h Marginal Cascavel 

 

Os kits de participação serão entregues no local do evento, no dia 14/12/2013, a partir das 
14:00h às 15:40h 

Será entregue em cada kit do atleta um chip, que é de uso obrigatório do atleta em todo o 
percurso da prova, sendo passível de desclassificação o atleta que não utilizar o acessório. O 
chip deverá ser afixado no tornozelo esquerdo, com o chip virado para a frente, no lugar 
conhecido popularmente como “canela”. 

 

RACE BOOK 

O RACE BOOK será oferecido aos atletas que estão devidamente cadastrados com seus e-
mails, feito no ato da inscrição do evento através do site www.sistime.com.br. As 
informações pertinentes como pontos de hidratação, possíveis pontos de controle, 
posicionamento do apoio, além do mapa do percurso e precauções para o dia do evento, 
estarão presentes nesse material. É de suma importância que o atleta verifique seu e-mail na 
semana que antecede o evento e fique informado dos assuntos expostos no material citado. 

 

DATA E HORÁRIO 

Dia e horário da prova - 14/12/2013 às 16:00h; 

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

 

PERCURSO  

 1ª CORRIDA CICLISMO 2ª CORRIDA 
5,0 KM 20,0 KM 2,5 KM 

 



Os atletas largarão para a corrida e completarão a primeira parte com cinco quilômetros 
percorridos. Passarão para a área de transição, pegarão suas bicicletas e abrem a volta para 
vinte quilômetros de ciclismo. Uma vez mais na área de transição, o atleta deixará sua 
bicicleta e abrirá sua última volta, com dois mil e quinhentos metros. 

 

TRANSIÇÃO 

Só largarão os Atletas que tiverem cumprido os itens da Área de transição. 
 
 
. Bicicletas e todo o material de competição serão depositados na área de transição das 
14:00h às 15:30h; 
 
. Somente será permitido deixar no bicicletário uma bicicleta, óculos de grau, sapatilhas e 
capacete, que deverá ser colocada obrigatoriamente no cavalete com sua numeração, sendo 
o atleta responsável pela colocação desse material no seu respectivo box, sob pena de 
advertência com a correção da colocação do material ou desqualificação; 
 
. Qualquer peça ou equipamento deverá ser entregue dentro da sacola fornecida no kit, na 
área de transição. Não será permitido na área de transição nenhum material solto como 
óculos, camisas, shorts, toalhas, ferramentas, etc.; 
 
. O atleta após a entrada na área de transição, depois de feito o check-in, não poderá mais 
dela sair com seu material; 
 
. Durante a competição, para o atleta retirar a bicicleta do cavalete, o capacete deverá estar 
na cabeça e já afivelado. O atleta só poderá desafivelar e tirar o capacete da cabeça após 
colocar a bicicleta novamente no cavalete, sob pena de "stop and go" com a correção da 
irregularidade ou desclassificação; 
 
 O atleta deverá montar e desmontar de sua bicicleta a partir da faixa de monte e desmonte, 
é proibido pedalar dentro da área de transição sob pena de "stop and go" ou desclassificação. 
 

 
ETAPA – CORRIDA 
 
. O atleta deverá sempre manter o lado do percurso orientado pela Organização do evento. 
Cabe a cada atleta, a responsabilidade por se manter no percurso e pela sua contagem de 
voltas, sob pena de desclassificação; 
 
. A organização controlará as voltas e não responderá ao atleta que a perguntar durante a 
prova; 
 
. O competidor não poderá correr com o torso nu; 
 
. O número do atleta deverá estar bem visível entre o peito e a altura da cintura. Será 
desclassificado o atleta que dobrar, cortar, virar o número de cabeça para baixo, bem como 
a sua não utilização; 
 
. Não é permitido qualquer tipo de acompanhamento externo, o chamado "pacing”, ou ajuda 
externa como entrega de alimentos ou líquidos ou qualquer outro objeto. É de inteira 
responsabilidade do competidor não permitir que isto aconteça, caso ocorra o atleta será 
desclassificado; 
 
. Durante a etapa da corrida, o competidor terá a sua disposição por volta, um ponto de 
hidratação com água mineral; 
 
. Limite de tempo para o término da prova: 02:15h. 
 
 
ETAPA - CICLISMO 
 



- Cabe a cada atleta a responsabilidade por se manter no percurso e pela sua contagem de 
voltas, sob pena de desclassificação; 
 
. Contagem de voltas: o atleta deverá contar a volta toda vez que passar pela chegada, já a 
partir da primeira passagem; 
 
. Será proibido pedalar com o torso nu (desclassificação); 
 
. É obrigatória a utilização do capacete duro, afivelado, bem como a 
numeração da bicicleta em baixo do selim, na parte posterior da bicicleta no sentido 
horizontal (desclassificação); 
 
. Troca de equipamento: Durante o percurso da prova: somente o equipamento que estiver 
com o atleta e pelo atleta (ajuda externa gera desclassificação); Na transição: somente o 
material que o atleta colocou a sua disposição, pegar material de outro atleta 
(desclassificação), receber material (ajuda externa gera desclassificação), não é permitida a 
troca de bicicleta (desclassificação); 
 
. A etapa de ciclismo será encerrada 1h 30min após o início da competição. 
 
. Os suprimentos de água, fruta ou qualquer outro alimento ou bebida só poderão ser 
fornecidos por pessoas autorizadas (componentes do staff da prova), (ajuda externa gera 
desclassificação); 
 
. É de responsabilidade do competidor não aceitar assistência ou acompanhamento de 
pessoas que não façam parte da Organização (desclassificação); 
 
. Durante a etapa do ciclismo, o competidor terá a sua disposição por volta, um ponto de 
hidratação com água mineral; 
 
. Ao final da etapa de ciclismo o competidor deverá entrar na Área de Transição, posicionar 
sua bicicleta no box com seu número e seguir para a 3ª etapa de corrida; 
 
. Estão permitidos todos os tipos de bicicletas, desde que em condições de segurança para o 
atleta e demais participantes; 
 
 . O Vácuo está liberado. 
 

CHEGADA 
 
. O atleta deverá, obrigatoriamente, cruzar a linha de chegada, passando embaixo do pórtico 
de chegada; entregar o chip para a organização ao cruzar a linha, sob pena de 
desclassificação; 
 
. Na chegada será fornecido ao atleta um buffet de hidratação. 
 
 
RETIRADA DO MATERIAL DA ÁREA DE TRANSIÇÃO 
 
. Somente será permitida a retirada do material da área de transição após o último atleta ter 
finalizado a prova e com a devida autorização do árbitro, mediante a apresentação de sua 
numeração; 
 
 
EMERGÊNCIAS MÉDICAS 
 
. Todos os atletas estarão protegidos durante a prova por ambulâncias; 
. Caso seja necessário o atleta será removido para o Hospital mais próximo. 
 
 

INSCRIÇÕES 

As inscrições estarão abertas a partir de 09/09/2013 até 30/09/2013 às 23 horas 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. 

Menores de 16 anos só poderão se inscrever quando acompanhados por responsável legal, 
munidos de documento de identidade. 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 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.  

 

VALOR DAS INSCRIÇÕES 

Todas as categorias  

Valor Período de inscrição Local 
R$ 85,00 Até 04 de dezembro Site Sistime 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS 

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

Categoria Sexo/Características Idade 
JUVENIL MASC. 14-17 Masculino entre 14 e 17 anos 
JUVENIL FEM. 14-17 Feminino entre 14 e 17 anos 
JUNIOR MASC. 18-19 Masculino entre 18 e 19 anos 
JUNIOR FEM. 18-19 Feminino entre 18 e 19 anos 
MASCULINO 20-24 Masculino entre 20 e 24 anos 
FEMININO 20-24 Feminino entre 20 e 24 anos 
MASCULINO 25-29 Masculino entre 25 e 29 anos 
FEMININO 25-29 Feminino entre 25 e 29 anos 
MASCULINO 30-34 Masculino entre 30 e 34 anos 
FEMININO 30-34 Feminino entre 30 e 34 anos 
MASCULINO 35-39 Masculino entre 35 e 39 anos 
FEMININO 35-39 Feminino entre 35 e 39 anos 



MASCULINO 40-44 Masculino entre 40 e 44 anos 
FEMININO 40-44 Feminino entre 40 e 44 anos 
MASCULINO 45-49 Masculino entre 45 e 49 anos 
FEMININO 45-49 Feminino entre 45 e 49 anos 
MASCULINO 50-00 Masculino De 50 anos acima 
FEMININO 50-00 Feminino De 50 anos acima 
BIKE SPEED 
REVEZAMENTO 

Misto Sem limite de idade 

KIDS 8-9 MISTO  Misto entre 08 e 09 anos 
KIDS 10-11 MISTO  Misto entre 10 e 11 anos 
KIDS 12-13 MISTO  Misto entre 12 e 13 anos 
BIKE DE MTB MASC Masculino Sem limite de idade 
BIKE DE MTB FEM Feminino Sem limite de idade 
MTB REVEZAMENTO Misto Sem limite de idade 

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

 

CLASSIFICAÇÃO 

A classificação dos atletas se dará por ordem simples de chegada e relacionada à sua 
categoria.  

Serão classificados do 1º ao 3º 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 Ecovila Santa Branca.  

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 com uma bicicleta diferente da que iniciou a prova.  

Usar, em qualquer parte do percurso, uma bicicleta diferente da que iniciou a prova, mesmo 
que completando a prova com a bicicleta 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. 

 

ALTIMETRIA 

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

 

PREMIAÇÃO 

Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados de todas as categorias conforme segue: 

Troféus – Para os colocados entre 1° e 3° geral da prova ganhará a premiação de Campeão 
Geral da competição, separado por gênero. Para o critério do campeonato, as pontuações 
permanecerão na categoria. 

Para os colocados entre 1º e 3º lugar de todas as categorias. 

O atleta não poderá subir ao pódio de sandália ou descalço.  

 

SEGURO DOS ATLETAS 

 Todos os atletas participantes do CAMPEONATO GOIANO DE DUATHLON 2013 serão 
segurados. 

 
 
 
GERAL 
 
. A inscrição do atleta na prova implica em total entendimento deste regulamento, das regras 
do Triatlo da Federação Goiana de Triatlo, devendo qualquer dúvida ser esclarecida antes da 
largada com o Diretor Geral da prova; 
 
. O atleta que não cumprir com todo o processo de inscrição será desqualificado; 
 
. Ao abandonar a prova o atleta deverá obrigatoriamente informar a arbitragem, não 
podendo mais retornar à mesma; 
 
. Todos os atletas estão sujeitos as regras de competição, da sua inscrição ao encerramento 
da prova e após a premiação; 
 
. Caso o atleta julgue necessário, deverá encaminhar seu protesto através do representante 
de sua equipe. Se não o tiver deverá fazê-lo através do representante dos atletas ao árbitro 
geral até 30 minutos após a divulgação da classificação da prova; 
 



. Caso o árbitro não tenha condições de penalizar o atleta durante a competição, esta 
penalização poderá ser aplicada como acréscimo ao tempo final, conforme avaliação do 
Diretor Geral da Competição; 
 
. A arbitragem e a organização tem soberania absoluta para a tomada de decisões antes, 
durante e depois da Competição; 
 
. Os casos omissos a este regulamento serão decididos tendo como base as regras de 
competição da Federação Goiana de Triatlo 
 
 

Este regulamento é uma versão preliminar do regulamento para a prova e 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  

 

CAMPEONATO GOIANO DE DUATHLON 

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

Goiânia, 9 de setembro de 2013. 


