
PROVA CHAPADA GRANDE 

 

Prova Chapada Grande 

A Prova Chapada Grande é uma prova homologada pela Federação de 

Ciclismo Piauiense, na modalidade maratona (XCM) que, acontecerá na 

cidade de Pau D’arco-Piauí, na data de 28 de novembro de 2021. É um evento 

que tem como objetivo principal a propagação do ciclismo como prática 

esportiva. A data da prova poderá ser alterada caso seja necessário devido 

as medidas restritivas por causa do Covid19. 

DATA: 28/11/2021 

CIDADE: Pau D’arco – PI 

XCM / Maratona 

Percurso PRO: 

• DISTÂNCIA: Aproximadamente 70 km. 

Percurso Reduzido: 

• DISTÂNCIA: Aproximadamente 40 km.  

Obs. Tempo máximo de prova 05 horas.  

 

ENTREGA DO KIT: dia 27/11/2021  

 9:00 as 12:00 / 14:00 as 18:00 local a definir. 

 

1. LARGADA  

A largada será em uma única bateria. As categorias serão alinhadas conforme 

o item 2 deste regulamento, e com uma diferença de 1 minuto de uma 

categoria para outra. 

Horários: 

7:00- vistoria, briefing e alinhamento  

7:30- largada 

       

   2. CATEGORIAS 

2.1 Caso uma categoria não tenha no mínimo 5 competidores estes atletas 

serão remanejados na categoria imediatamente superior. 



2.2 Menores de 18 anos devem apresentar obrigatoriamente a autorização 

dos responsáveis legais para a participação e o termo de responsabilidade 

assinado. 

• Elite masculino 19 acima (Nascidos em 2001 e anos 

anteriores); 

• Elite feminino 19 acima (Nascidos em 2001 e anos 

anteriores); 

• Sub 30 (23 a 29 anos (Nascidos em 1998 a 1992); 

• Master A1 (30 a 34 anos – nascidos em 1990 a 1987); 

• Master A2 (35 a 39 anos – Nascidos 1986 a 1982); 

• MASTER B1 (40 a 44 anos – Nascidos em 1981 a 1977); 

• Master B2 (45 a 49 anos – Nascidos em 1976 a 1972);  

• JUNIOR;  

• JUVENIL; 

• Master A Feminino (30 a 39 anos – Nascidos em 1990 a 

1982); 

• Master B Feminino (40 a 49 anos- Nascidas em 1981 a 

1972); 

• Master C feminino (50 anos acima – Nascidos em 1971 e 

anos anteriores); 

• Master C1 (50 a 54 anos – Nascidos em 1971 a 1967); 

• Master C2 (55 a 59 anos – Nascidos em 1966 a 1962); 

• Master D (60 anos acima); 

• Open masculino; 

• Open feminino;  

 

3. INSCRIÇÕES 

 As inscrições deverão ser realizadas até o dia 25/11/2021 pelo site 

www.agendaoffroad.com.br pagamento via (cartão ou boleto bancário). Em 

hipótese alguma haverá inscrição após o prazo estipulado. 

 As inscrições serão divididas em 4 lotes.  

• Primeiro lote R$ 90,00 mais taxa de site.  

• Segundo lote R$100,00 mais taxa de site.  

• Terceiro lote R$ 110,00 mais taxa de site.  

• Quarto lote R$ 120,00 mais taxa de site.  

 

Categorias Open masculino, open feminino e dupla mista  

• Primeiro lote R$ 90,00 mais taxa de site. 

• Segundo lote R$ 90,00 mais taxa de site. 

• Terceiro lote R$ 100,00 mais taxa de site. 



• Quarto lote R$ 100,00 mais tarde de site.  

 

*Não será devolvido valor de inscrição em hipótese alguma. 

 

4. OBRIGAÇÕES E RESPONSALIDADES 

4.1 ORGANIZAÇÃO: A organização é responsável por fazer cumprir as 

disposições deste regulamento, e justificar as alterações quando cabíveis. 

Poderá o organizador suspender o evento por questões de segurança 

pública, atos públicos ou motivos de força maior sem aviso prévio aos 

participantes. 

 

4.2  ATLETAS: O competidor inscrito deve aceitar o termo de 

responsabilidade no processo de inscrição e está de acordo com seu 

regulamento. Atestar que está clinicamente em condições de participar 

do evento esportivo. Aceitar a inscrição e isentar os organizadores, todos 

os seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou sucessores 

de todas as reclamações ou responsabilidades por qualquer fato que o 

coloque fora da participação da prova.  

4.3 Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, regularmente 

inscritos. 

4.4 A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido 

o auxílio de terceiros. 

 

 

5 PERCURSO: 

 

5.2 Os percursos serão totalmente demarcados com marcações de chão 

(cal), fitas e placas de indicação e não serão fechados para trânsito local, 

devendo o competidor tomar precauções necessárias. 

5.3 O percurso será misto feito por trilhas, ruas, estradas de terra ou 

asfalto, com obstáculos naturais com subidas, descidas e outros que o atleta 

devera superá-los sem o apoio externo. 

5.4 É de responsabilidade do participante, seguir o trajeto correto no qual 

ele se inscreveu. 

5.5 Um carro vassoura acompanhará o último colocado. 

5.6 Por qualquer motivo e a qualquer hora tempo, sem aviso prévio, a 

organização poderá: adiar a prova, alterar o percurso, modificar ou mesmo 

cancelar algum trecho. 

 

 

6. A Prova Chapada Grande se utilizará destes símbolos na marcação do 

percurso  



 
 

 

7. PREMIACAO  

7.1 Medalha de participação a todos os competidores; 

7.2 Troféu para os 5 primeiros de cada categoria;  

7.3 Qualquer reclamação sobre o resultado da competição deverá ser feita, 

por escrito, até trinta minutos após a divulgação dos resultados mediante ao 

pagamento da taxa de R$ 100,00 que será reembolsada em caso de erro da 

organização. 

 

8. PENALIZAÇÕES 

• Enviar dados incorretos no preenchimento da inscrição. 

• Completar a ficha de inscrição com informações falsas. 

• Inscrever-se na categoria não correspondente. 

• Não usar capacete durante a prova. 

• Completar a prova sem o número de identificação  

• Realizar manobras ou atitudes desleais contra outros ciclistas. 

• Trocar de bicicleta ou ciclista 

• Ser acompanhado por equipe de apoio ao longo do percurso da prova. 

• Cortar caminho ou não passar por caminho demarcado. 

• Tumultuar o trabalho da organização antes, durante ou após a prova e 
na apuração dos resultados.  

• Sujar as trilhas e percursos e áreas de concentração. 

• Desrespeitar qualquer membro da organização. 

• Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora da 
prova. 

OBS: Cabe ao atleta inscrito a responsabilidade de conferir seus dados de 
inscrição (idade e categoria inscrita) na lista publicada no site antes da largada 
da prova. Dados incorretos deverão ser comunicados à organização antes da 
largada, estando passível de desclassificação caso venha a competir com dados 
incorretos. 

 

9. CLASSIFICAÇÃO 

A classificação é definida pela ordem de chegada, menor tempo realizado no 

percurso, dentro das categorias que os atletas estão inscritos. 

 

10.HIDRATAÇÃO E APOIO MECÂNICO 

 



10.1 Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água, 

socorro médico durante e no final da prova para os competidores 

10.2 Não será permitido nenhum tipo de veículo de apoio no percurso, sendo 

cada atleta responsável em levar sua alimentação, hidratação e junto suas 

câmaras de reserva, bomba e kit de ferramentas para algum reparo. 

10.3 Não será permitido qualquer tipo de apoio externo (hidratação ou 

mecânico) fora dos pontos de hidratação, sujeito a desclassificação. 

 

OBS: Será permitido apoio aos ciclistas das equipes em ponto(s) pré-

determinado(s) pela organização. 

 

11. SEGURANÇA 

 

11.1 A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, ambulância 

para prestação de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário o 

atendimento médico de emergência, a remoção será efetuada para o hospital, 

da rede pública, mais próximo; 

 

11.2 Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus 

dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por 

livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e 

assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação ou quaisquer 

outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, 

antes, durante e depois da mesma; 

 

12. DIREITO DE IMAGEM 

Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente 

aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, 

rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de 

comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à 

prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios 

de comunicação. 

 

13. RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

13.1 A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores 

não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na 

prova, a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva 

responsabilidade do mesmo. 

 

14.2 A apuração dos resultados será através de CHIP; 

 

14.3 As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela 

Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas 

decisões. 

 



 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

DIRETORA GERAL: GEÓRGIA PONTES BEZERRA – Cel. (86) 99417-2234. 

DIRETOR TÉCNICO: ALBERTO LUIS CHAVES – Cel. (86) 99405-9913.  

 


