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REGULAMENTO 

(2º Taça Firminópolis de MTB) 

1 – A PROVA: 

1.1 – O Município de Firminópolis, Estado de Goiás, apresenta a 2ª taça Firminópolis de MTB, que 

será realizada no dia 21 (vinte e um) de agosto do ano de 2022, com saída da Praça municipal 

Manoel Firminino dos Santos, conforme mapa disposto no anexo I. 

 

2 – MODALIDADES: 

2.1 - ELITE MASCULINA – aproximadamente 60 (sessenta) km; 

2.2 – ELITE FEMININO – aproximadamente 60 (sessenta) km; 

2.3 – INICIANTE MASCULINO – aproximadamente 30 (trinta) Km; 

2.4 – INICIANTE FEMININO – aproximadamente 30 (trinta) Km; 

2.5 – ACIMA DE 40 ANOS – aproximadamente 48 (quarenta e oito) Km; 

2.6 – ACIMA DE 90 KG – aproximadamente 30 (trinta) Km,  

2.7 – SUB 30 – aproximadamente 60 (sessenta) km. 

 

3  - HORÁRIO:  

3.1 – O horário marcado para o início da prova está previsto para as 08:30 am. 

3.2 – Fica a critério da organização do evento decidir o horário da largada caso ocorra algum 

contratempo. 

 

4 - DAS INSCRIÇÕES: 

4.1 - Cada inscrição dá direito a um kit, placa com o numeral de identificação, para realizar a 

inscrição o atleta deverá acessar o site WWW.FIRMINOPOLIS.GO.GOV.BR/MTB, e preencher o 

formulário corretamente.   

4.2 - O atleta deverá confirmar sua inscrição no local do evento, com a obrigatoriedade da 

assinatura do termo de responsabilidade e apresentação do documento de identidade, CNH ou 

outro documento com foto. 

Parágrafo Primeiro: As inscrições são pessoais e intransferíveis, sem exceções. 

Parágrafo Segundo: É de inteira responsabilidade do atleta todas as informações prestadas 

para a organização. O atleta forneça informações falsas o mesmo será desclassificado, a ficha 
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deverá ser totalmente preenchida com letra legível e com atenção. A organização se reserva o 

direito de a qualquer momento rejeitar a inscrição de um atleta. 

Parágrafo Terceiro: Em hipótese alguma será realizada inscrições posterior as datas descritas. 

Parágrafo Quarto: A confirmação da inscrição de cada atleta se dará obrigatoriamente mediante 

a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto fubá e sal), os alimentos arrecadados serão 

doados para instituições de caridades instaladas no Município de Firminópolis. 

Parágrafo Quinto: Os menores de 18 (dezoito) anos devem estar acompanhados do seu 

responsável legal e/ou levar, também, o documento original ou cópia autenticada do 

responsável legal. 

4.3 - O atleta que decidir trocar de categoria terá o prazo de 7 dias antes da prova para efetuar 

a troca da mesma e em hipótese nenhuma o atleta poderá trocar de categoria no dia da prova. 

4.4 - As confirmações das inscrições de todas as categorias poderão ser feitas até 08:00 am. 

 

5 - CATEGORIAS E PREMIAÇÕES: 

5.4 - Premiação com Valores em Dinheiro para a Prova: 

Premiação por Categorias  

CATEGORIAS  1º LUGAR   2º LUGAR   3º LUGAR  

Elite Masculina  R$  1.000,00  Trófeu e Medalha  R$  500,00  Medalha  R$  300,00  Medalha 

Elite Feminina  R$  1.000,00  Trófeu e Medalha  R$  500,00  Medalha  R$  300,00  Medalha 

Iniciante Masculina  R$      500,00  Trófeu e Medalha  R$  300,00  Medalha  R$  200,00  Medalha 

Iniciante Feminina  R$      500,00  Trófeu e Medalha  R$  300,00  Medalha  R$  200,00  Medalha 

Acima de 40 anos  R$      500,00  Trófeu e Medalha  R$  300,00  Medalha  R$  200,00  Medalha 

Acima de 90 KG  R$      500,00  Trófeu e Medalha  R$  300,00  Medalha  R$  200,00  Medalha 

Sub 30  R$      500,00  Trófeu e Medalha  R$  300,00  Medalha  R$  200,00  Medalha 

Premiação TOTAL R$ 8.600,00 

 

5.2 - Os pagamentos referente as premiações serão realizados entre os dias 22 e 26 de agosto, 

via deposito              bancário, diretamente na conta do participante. 

5.5 -  Para a categoria “acima de 90kg” será obrigatória a pesagem do atleta no momento da 

confirmação da inscrição. 

 

6 – DO DIREITO DE IMAGEM: 

6.4 - A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem 

alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso 

contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, em 

qualquer data, sem qualquer compensação financeira, por tempo indeterminado. 
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7- CLASSIFICAÇÃO DA PROVA E MAPA DO CIRCUITO: 

7.1 - Todas as categorias serão classificadas de acordo com o menor tempo de prova. A divulgação 

dos resultados da prova será anunciada após o término da mesma. O mapa do circuito está 

disponível no Anexo I deste regulamento. 

 

8- VISTORIAS: 

8.1 - Na entrada do funil para o alinhamento das categorias, será realizada a vistoria dos atletas 

para confirmação das placas com o numeral do atleta ou qualquer outro acessório de 

identificação exigido pela organização. O atleta que não estiver com a placa de numeral 

devidamente instalada ou portando o acessório exigido pela organização será impedido de 

alinhar para a largada até sua devida regularização com a organização da prova. 

 

9 - ALIMENTAÇÃO E APOIO: 

9.1 – A organização do evento destinará pontos estratégicos de apoios aos seus atletas, onde, 

poderão ser realizados apenas nas áreas indicadas pela Organização.  

9.2 - Atletas que receberem apoio fora dessas áreas serão automaticamente desclassificados. 

 

10 - EQUIPAMENTOS: 

10.1 - É obrigatório o uso de bicicletas aro 26, 27,5 e 29 tipo MTB, capacete. Atletas que 

desobedecerem a essa recomendação serão desclassificados. 

 

11 - CANCELAMENTO DA PROVA: 

11.1 - Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, condições 

meteorológicas, etc.), os organizadores marcarão uma nova data para o evento. 

 

12 - CRITÉRIOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO: 

12.1 - Caso trafegue ao longo do percurso ou nas áreas de apoio na contramão; 

12.2 - Caso preencha a ficha de inscrição com informações falsas; 

12.3 - Caso faça alteração na placa de identificação; 

12.4 - Caso troque de bicicleta ou participante; 

12.5 - Caso seja acompanhado por terceiros ao longo do percurso (independente se conhece 

ou não a pessoa ou equipe... etc.). O atleta é obrigado a avisar que foi acompanhado para que o 
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caso seja analisado, caso o contrário o atleta será desclassificado; 

12.6 -  Caso receba ajuda de terceiros ou de outros atletas ao longo do percurso ou fora da área 

de apoio, sejam com peças, ferramentas, acessórios, água ou alimentação ou outra situação; 

12.7 - Caso o atleta, familiar ou membro da equipe, prejudique seja com palavras, gestos ou 

outro modo à reputação de todos os envolvidos no evento; 

12.8 – Caso não passe pelo trajeto demarcado (cortar caminho); 

12.9 – Caso não passe pela cronometragem; 

12.10 – Caso faça manobra desleal que possa trazer acidentes ao oponente; 

12.11 – Caso pegue carona durante a prova ou vácuo atrás de qualquer veículo (motor ou tração 

animal); 

12.12 – Caso atrapalhe o trabalho dos fiscais e equipe de cronometragem; 

12.13 – Caso não siga as instruções da equipe de cronometragem; 

12.14 – É proibido participar descalço, de chinelos ou sandálias; 

12.15 – É obrigatório o uso de capacetes. 

 

13 - INFORMAÇÕES GERAIS: 

13.1 - Ao se inscrever nesta competição cada participante declara ter entendido e aceitado 

todas as normas aqui descritas, e declara isento o organizador, promotor, patrocinadores e 

apoiadores deste evento de toda e qualquer responsabilidade quanto a furtos ou roubos, 

acidentes, ou seja, sobre quaisquer consequências de sua participação neste evento. Por fim, 

DECLARA ainda que não está impedido de participar deste ou qualquer outro esporte por 

motivos de saúde ou médicos. 

Parágrafo Primeiro: A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos 

e/ou deixados sob a responsabilidade dos fiscais ou qualquer outra pessoa relacionada ao 

evento. 

Parágrafo Único: “O regulamento não está em discussão sob hipótese alguma. Caso necessário, 

serão feitas alterações neste regulamento.” 

 

14 – DOS CASOS OMISSOS: 

14.1 - Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da prova.
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ANEXO I 
(2º TAÇA FIRMINÓPOLIS DE MTB) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 - ROTEIRO DA PROVA: 
1.1 - O roteiro de prova passará por todo o tipo de via, como estradas de terra, trilhas naturais, 
propriedades particulares e estradas pavimentadas, exigindo total atenção dos atletas 
prevalecendo às leis de trânsito quando em vias públicas. 
1.2 - A organização da prova poderá alterar o percurso da prova, sem aviso prévio, por questões 
de segurança ou de força maior. 
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