1ª Edição GP Coqueiral

Temos o prazer de informar que estará realizando nos dias 07/03/2021 a 1ª Edição do GP
Coqueiral.
ENTREGA DOS KITS
Os Kits de participação serão entregues kits antecipado na loja big bike nos dias 05e 06 de
março
E no dia do evento abertura da secretaria as 07:00hs para entrega dos kits.
DATA E HORÁRIO
Dia e horário da prova - 07/03/2021 às 08:00h;
A largada está prevista para as 09:00hs do dia 07/03/2021;
A largada poderá ser adiada devido a algum imprevisto, sendo que isso não terá nenhum
ônus para a organização da prova.
ORDEM DE LARGADA:
Largada as 09:horas em ponto ,as categorias irão largar separadas com intervalo de 2 minutos
entre elas

Categoria
Elite Masculina
Elite Feminina
Sub20
Sub-30
Master A
Master B
Master C
Master D
Sub 60
Over 60
Feminino Amador
Feminino Master
Pesado
Amador masc B
Amador masc A

VALOR DAS INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas a partir de
Lote 01 até 07/02/2021 valor R$:80.00
Lote 02 16/02/2021 à 03/03/2021 valor R$:100.00
Não haverá em hipótese alguma inscrições após estas datas
As inscrições serão feitas EXCLUSIVAMENTE pelo site www.sporttimer.com.br/

O término das inscrições poderá ser prorrogado ou antecipado por iniciativa da organização do
evento caso a organização 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.
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
Elite Masculina
Elite Feminina
Sub20
Sub-30
Master A
Master B
Master C
Master D
Sub 60
Over 60
Feminino Amador
Feminino Master
Pesado
Amador masc B
Amador masc A

Sexo/Características
Masculino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculuno
Masculuno
FEMININO
FEMININO
Masculino
Masculino
Masculino

Idade
sem limite de idade
sem limite de idade
entre 12 e 20 anos
entre 20 e 29 anos
entre 30 e 34 anos
entre 35 e 39 anos
entre 40 e 44 anos
entre 45 e 49 anos
entre 50 e 59 anos
Acima de 60 anos.
Entre 16 e 34 anos
Acima de 34 anos.
Acima de 35 anos
Ate 34 anos

*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 a 10º 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 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.

For flagrado por qualquer comissário durante todo o tempo que estiver ainda na pista
jogando lixo nas estradas e fazendas que compõem o circuito o atleta terá 1000 metros
passar pelo ponto de agua para descartar seus lixos após essa metragem será obrigatório
carregar ate o próximo ponto essa desclassificação não caberá qualquer tipo de recurso
Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, entre eles os diretores da
competição, seus apoios, fiscais e colaboradores.
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.
Completar a prova fora do percurso oficial ou utilizar-se de atalhos para completá-la.
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 em torno de 65 km o Completo e 44km o Reduzido.
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 e 01
ponto de apoio para a equipe, onde esta 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.

PREMIAÇÃO
Troféus – para os colocados entre 1º e 10º lugar de todas as categorias
Premiação em dinheiro – 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 momento da sua premiação e não ter uma justificativa
plausível perante o diretor de prova no tempo de 3 minutos após ser chamado para compor o
pódio será desclassificado e perderá todos os seus direitos aos prêmios. e não será aceito
qualquer tipo de recurso por este motivo
A organização avisa aos inscritos na prova que no momento do pódio poderá ser exigido
documento de identificação do atleta para recebimento da premiação.
Tabela de premiação para pagamentos em espécie

1ª Edição GP Coqueiral
O conteúdo do regulamento é de total responsabilidade dos organizadores do evento.
João Paulo Ribeiro-

Welington Rodrigues

Goiânia, 08 de Dezembro de 2020.

