
 

REGULAMENTO DA PROVA DESAFIO CORRE CERRADO DE MOUNTAIN BIKE 

 

SOBRE A PROVA 

A Prova DESAFIO CORRE CERRADO DE MOUNTAIN BIKE trata-se de uma competição 

de Resistência e habilidade de Mountain Bike realizada em uma única etapa, com 

supervisão e coordenação de Luisinho Silvestre e realização Sport&Tracks Eventos 

Esportivos. 

A prova acontecerá no dia 05/06/2016, em percurso de estrada de terra e trechos de trilha 

(estradão e single track). A largada e a chegada serão no PARQUE ALTAMIRO DE MOURA 

PACHECO (PEAMP), localizado na BR 060/153, Km 127, S/n - Zona Rural, Goianápolis - 

GO, 74605-060 onde estarão instaladas a estrutura para a realização do evento e recepção 

de atletas. 

DATA E HORÁRIO 

05/06/2016 – 9h30 a concentração do Desafio Mountain Bike | Largada: 10h00 

Neste dia entre 7:00h e 8:30h acontecerá a Corrida e Caminhada CORRE CERRADO 2016 

(Corrida em trilha de 6km e 12km). 

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.stracks.com.br 

Os prazos para inscrições no site são:  20/04/2016 até 31/05/2016  

• Valor normal: R$ 80,00 | Através do site www.stracks.com.br  

• Atletas Federados - Federação Goiana de Atletismo: R$ 60,00 

             (Somente presencial e com a data do credenciamento em dia) 

• Acima de 60 anos: R$ 40,00 (somente presencial) 

Inscrições PRESENCIAIS: Terral Incorporadora Central de Decorados 
(Alameda Ricardo Paranhos, nº 619, Setor Marista, Goiânia-GO) 
Horário Comercial de Segunda a Sexta, das 08 às 18h00 e Sábado das 08h00 às 12h00 
 
O Término das inscrições poderá ser prorrogado ou antecipado por iniciativa da Organização 

do evento. 

- O número de participantes será limitado a um máximo de 200, visando a perfeita 

decorrência da prova. 

- Somente serão permitidas inscrições com a apresentação de um documento de identidade 

oficial com foto. 

- Maiores de 16 anos podem se inscrever com a devida autorização do responsável que 

assinará, no ato da inscrição, termo de responsabilidade e autorização através do e-mail 

atletas@stracks.com.br 

-Terão direito a retirar a placa de número os atletas por ordem de chegada no local do 

evento. 

mailto:atletas@stracks.com.br


ENTREGA DE KIT  

Será realizada nos dias 02 e 03 de junho (Quinta e sexta-feira) 

Local: Terral Incorporadora Central de Decorados 

(Alameda Ricardo Paranhos, nº 619, Setor Marista) 

Horário: Das 9 às 19h no dia 02/06  

              Das 9 às 18h no dia 03/06 

 

IMPORTANTE 

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 

cláusulas deste regulamento. 

CATEGORIAS 

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

ELITE MASCULINO   51 KM  

ELITE FEMININO 51 KM   

FEMININO OPEN 16 A 34 ANOS  34 KM  

MASCULINO OPEN 16 A 34 ANOS  34 KM  

MASTER A MASCULINO ENTRE 35 A 44 ANOS  34 KM  

MASTER B MASCULINO 45 ANOS ACIMA  34 KM  

FEMININO MASTER  35 ANOS ACIMA 34 KM  

CLASSIFICAÇÃO 

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

categoria. 

- Serão classificados 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 classificação 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 fiscais de prova. 

- IMPORTANTE  

Qualquer classificação 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 

Desclassificação, logo abaixo neste documento. 

DESCLASSIFICAÇÃO 

Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que: 



- Apresentar-se à competição sobre 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 colocar 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 o diretor da 

competição, seus apoios, fiscais e colaboradores; 

- Desrespeitar outro atleta, o público, ou a qualquer componente da equipe de socorro ou 

funcionários do Parque Altamiro de Moura Pacheco; 

- 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; 

- 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 verificação. 

PERCURSO 

- Os percursos  serão de aproximadamente 17 km, 34 km e 51 km; 

- Os percursos da prova serão marcados em seus pontos críticos, com marcas de cal, faixas 

zebradas e placas. 

- O atleta contará ponto de Hidratação (Água)  

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. 

- 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 desclassificação, sem 

qualquer ônus para a organização ou para o evento. 

PREMIAÇÃO 

Serão premiados os 5 (cinco) primeiros colocados de todas as categorias com troféu e 

brindes dos patrocinadores. 

Medalhas de participação – Para todos os participantes. 

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$ 500,00 (duzentos reais) que 

serão devolvidos caso o recurso seja julgado procedente. 

FINALIZAÇÃO 

- A prova será finalizada com a entrega das premiações prevista para as 14:00 horas, sendo 

que poderá ser finalizada antes deste horário. 


