
 

  

 

REGULAMENTO DO BARRAS MARATHON 2022 - 5ª EDIÇÃO. 

 

NOME DO EVENTO: BARRAS MARATHON 2022 – 5ª EDIÇÃO 

LOCA E DATA: BARRAS – PIAUÍ, LARGADA E CHEGADA NA AVENIDA BEIRA 

RIO / DIAS 17 e 18 DE SETEMBRO DE 2022. 

ORGANIZAÇÃO: MARCELO CARRIAS SILVA 

SUPERVISÃO: FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE CICLISMO – FCP E 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO – CBC. 

COMISSÁRIO CBC: MARCOS NECA  

DIRETOR DE PROVA: MARCELO CARRIAS 

 

Este regulamento regerá o Barras Marathon 2022 – 5ª Edição e é baseado nas normas da 

CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e Federação Piauiense de Ciclismo – FCP, 

sendo definidas as regras da prova e procedimentos dos competidores, sendo assim de 

fundamental importância o seu conhecimento por todos os envolvidos, sendo fiscalizada 

e acompanhada através de comissário designado pelo ente estadual e acompanhada por 

comissário credenciado nacionalmente, designado pelos organizadores do evento, que 

receberá Alvará e Homologação para realização do evento esportivo. 

 

O Barras Marathon 2022 - 5ª Edição, será Ranquiada pela Federação Piauiense de 

Ciclismo - FCP e valerá pela 7ª Etapa do Campeonato Piauiense de MTB – XCM. 

Os atletas não federados somente poderão se inscrever nas categorias não oficiais.  

A interposição de recurso de qualquer resultado da prova deverá ser requerida logo após 

a divulgação do resultado da prova EM ATÉ 30 MINUTOS 

 

DAS INCRIÇÕES 

 

As inscrições iniciarão no dia 25/07 através do site www.agendaoffroad.com.br 

encerrarão às 20h do dia 15/09, não sendo possível realizar inscrição após o prazo de 

encerramento das mesmas, sendo ela pessoal e intransferível, sendo vedada a devolução 

de quantia em caso de desistência sem justa causa. 

As inscrições será de R$ 80,00(oitenta reais) para todas as categorias até o limite de 100 

inscrições realizadas e pagas, após isso o valor passará para R$100,00(cem reais) até o 

término das inscrições. 

Ao se inscrever, o atleta concorda com os termos do evento e exime os organizadores do 

evento de qualquer responsabilidade civil ou criminal. 

A inscrição de atletas menores de idade deverão ser realizadas por seus pais ou 

responsáveis legais, sendo obrigatório a presença desse(s) na vistoria técnica. 

 

ENTREGA DE KITS, VISTORIA E DO CONGRESSO TÉCNICO 

 

O Barras Marathon 2022 – 5ª Edição iniciará a entrega de kits e vistoria técnica de bikes 

e capacetes das 10h as 16hs do dia 17/09 no local da arena de prova localizada na Avenida 

Beira Rio e realizará congresso técnico de forma virtual às 19h do mesmo dia, onde será 

exposto todo esboço da prova e toda informação pertinente a prova, bem como dirimir 

todas as duvidas dos atletas além de assinar ata de recebimento dos mesmo. 

A arena de prova se abrirá as 5h da manhã do dia 18/09 e NÃO HAVERÁ ENTREGA 

DE KITS E PLACAS NO DIA DA CORRIDA SOMENTE VISTORIA TECNICA, 

sendo permitida a entrada na arena de prova somente com a mesma.  

http://www.agendaoffroad.com.br/


 

  

 

O atleta que não comparecer ao congresso técnico não poderá em hipótese alguma culpar 

a organização justificando enganos ou falta de informação, sendo imprescindível, bem 

como a leitura do presente regulamento. 

   

 

DO PERCURSO 

 

O atleta deverá percorrer todo o percurso proposto e sinalizado pela organização da prova 

que será de aproximadamente 75km para todas as categorias oficiais e 40km para as não 

oficiais, podendo haver ponto de corte pelo tempo decorrido da prova sendo o tempo 

máximo de prova 6(seis) horas de duração. 

O percurso contará com saída promocional da Arena de Prova, localizada na Avenida 

Beira Rio, Centro, Barras-PI, pontualmente às 7h30min da manhã(18) com saída 

controlada dentro do perímetro urbano por aproximadamente 3km de deslocamento ate o 

ponto de largada na entrada da trilha e será realinhada sendo chamada por categoria e 

dado largada com intervalos de 3º segundos entre elas. 

A trilha e composta por estradas de piçarra com trechos muito rápidos, single tracks 

rápidos e técnicos onde a atenção é contante, muitos trechos sombreados em trilhas lindas 

e inéditas, percorrendo os municípios de Barras, cabeceiras do Piauí e Boa Hora.  

Para as categorias oficiais que farão o percurso completo no km 35 irão passar por dentro 

de perímetro urbano da cidade de Boa Hora, região conhecida como “Puba”, uma cidade 

muito receptiva onde irão esperar a passagem dos atletas com Ponto de Hidratação e mesa 

de frutas, retornando para Barras com trechos bastante arenosos e trilhas rápidas e 

técnicas sendo que em todo percurso o atleta encontrará algumas subidas, chegando ate a 

8,6º de elevação  

 

DAS CATEGORIAS 

 

O Barras Marathon 2022 – 5ª Edição conta com 18 categorias , são elas: 

 

CATEGORIAS PERCURSO 
COMPLETO   

Elite Masculino/Sub23 
>18 anos<23 e/ou critério 

técnico ou opcional 
  

Elite Feminino 
Sexo feminino e/ou critério 

técnico ou opcional > 18 anos 

  

Sub30 >23 anos <30   

Master A1 30 a 34 anos   

Master A2 35 a 39 anos   

Master B1 40 a 44 anos   

Master B2 45 a 49 anos   

Master C1 50 a 54 anos   

Master C2  55 a 59 anos   

Master D > 60 anos   



 

  

 

Master Feminina A     

Master Feminina B    

Master Feminina C     

Dupla Feminina     

Dupla Masculina     

CATEGORIASPERCURSO 

REDUZIDO 
 

 

Dupla Mista     

PNE     

PESADÃO >100KG   

Junior     

Juvenil     

Open Masculino A >18 anos ate 30 anos   

Open Masculino B > 31 anos   

Open Feminino A >18 anos ate 30 anos   

Open Feminino B > 31 anos   

*a data de nascimento que deverá ser considerada é que terá no ultimo dia do 

ano(31/12/22)   

 

 

DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS E DOS PERMITIDOS 

E PROIBIDOS 

 

O atleta deverá OBRIGATORIAMENTE todo equipamento exigido para a pratica segura 

do ciclismo são eles: 

- Capacete com identificação de Fator RH. 

- Sapatilha ou Tênis. 

- Bike em perfeitas condições de uso. 

- Tampa do guidon da bike. 

Recomenda-se o uso de luvas e de óculos de proteção. 

 

Será permitido, calça, manguito e pernito. 

 

Não será permitido nenhum tipo de roupa ou material de compressão sob pena de 

desclassificação do atleta que for flagrado utilizando. 

Não serão permitidos roupas que imitam as camisas de campeão brasileiro de ciclismo, 

XCM ou XCO, bem como camisa de listras da UCI em alusão a campeão mundial de mtb 

xcm/xco.  

 

 

PONTOS DE HIDRATAÇÃO 

 

O Barras Marathon 22 – 3ª Edição contará com 05 pontos de Hidratação sendo alguns 

deles contendo mesa de frutas e obedecerá até a distancia máxima de 20km entre eles 

pondendo ser em menor distancia. 

 



 

  

 

 

 

 

 

DA APURAÇÃO DO RESULTADO 

 

O resultado será apurado de forma eletrônica por meio da empresa Xcrono que 

disponibilizara chips eletrônicos que serão fixados na parte de trás das placas de 

identificação da bike sendo necessário chegar junto com atleta na linha de chegada a bike 

e a placa de identificação, caso contrario não será computado a chegada, além de apuração 

manual feita por fiscais de prova que estarão no percurso e na chegada com ajuda de fotos 

e vídeos que possam comprovar a medida tomada. 

Caso a organização da prova achar necessário fara controle de passagem por meio de 

assinatura na placa do atleta que deverá parar para a medida 

O resultado sairá automaticamente em painel instalado na arena de prova, e ao vivo 

através das redes sociais do evento e impresso 30 minutos antes de chamar o resultado, 

tempo esse que será hábil para propositura de recurso dos atletas e equipes. 

 

 

DO APOIO DURANTE O PERCURSO 

 

O atleta pode receber apoio técnico de outro competidor ou até mesmo de outra equipe se 

houver necessidade desde que não resulte em prejuízo para as outras partes e a 

organização disponibilizará carro apoio durante o percurso contando com mecânico da 

prova e ferramentas para auxiliar os atletas e carro “vassoura” para recolher os atletas que 

não concluirem o percurso até a arena da prova. 

A prova contará com 02 ambulancias que estarão alertas em pontos estratégicos do 

percurso para atendimento em tempo hábil em qualquer parte do percurso, além da 

emergência do Samu que também acompanhará a prova e o Gave – Grupo de salvamento 

especializado que terá 15 voluntários no percurso com rádios comunicadores distribuídos 

em todo trajeto. 

 

DA SINALIZAÇÃO 

 

O trajeto será demarcado por setas direcionais nas cores vermelha no papel amarelo, fitas 

zebradas nas arvores em todo percurso, pó de gesso em estradas de piçarra e spray em 

postes indicando a direção com o nome “BIKE”. 

 

 

DA PRESERVAÇÃO 

 

Todo atleta tem OBRIGAÇÃO de zelar e respeitar o meio ambiente, portanto será punido 

o atleta que for flagrado sujando a trilha, salvo nos pontos de hidratação E/ou em área 

demarcada pela organização para despejo da garrafa, sob pena de pagamento de multa de 

R$ 50 reais (cinquenta reais) se for flagrado sujando a trilha e todo valor será doado para 

uma ong que faz a reciclagem das garrafas. 

A organização recolherá após o evento todo lixo gerado nas trilhas e doará as garrafas 

plásticas para uma instituição que realiza a reciclagem das mesmas.  

 

 



 

  

 

DA PREMIAÇÃO 

 

Serão premiados todos os atletas que concluírem a prova com medalha de participação e 

será chamado ao pódio os 5 primeiros atletas de cada categoria sendo troféus para os 5 

primeiros, salvo a categoria Dupla que serão premiados até o terceiro com troféus.. 

A premiação acontecerá na arena de prova até 1 hora após a apuração dos resultados. 

 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E OMISSOES 

 

Este regulamento poderá ser alterado em todo ou em parte até o Congresso técnico 

dependendo da organização achar necessário para o melhor andamento do evento. 

Os casos omissos neste regulamento serão feitos emendas ou adendos ou ate o dia do 

Congresso facultando a organização. 

 

 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA BARRAS MARATHON 2022 – 5ª EDIÇÃO 

 

 

 

  


