
REGULAMENTO: 

 

1  A GF GOIÂNIA é uma corrida de bicicletas. Os ciclistas inscritos são cronometrados 

individualmente, com Chip durante todo o percurso. Haverá 2 pontos de controle, onde os 

ciclistas deverão passar para ter seus tempos validados. 

2 As inscrições serão realizadas exclusivamente no site www.grandonfobrasil.com.br   Os 

inscritos deverão participar com bicicletas individuais em boas condições, que não 

comprometam a segurança dos outros atletas. As bicicletas deverão estar de acordo com 

as regras da UCI/CBC. A GF GOIÂNIA é uma prova de ciclismo de estrada e deverá ser feito 

com bicicletas Speed/Road. Não será permitido bicicletas de contra-relógio. 

3 É obrigatório o uso de capacete, camisa do evento, número da bicicleta (que terá o chip 

durante todo o evento. A camisa e o número serão dados pela organização. Os kits 

deverão ser retirados nos dias 07 E 08/10/22 em local a ser informado posteriormente 

pela organização do GF GOIÂNIA. O não cumprimento dos itens constantes na linha C 

acarretará na desclassificação do ciclista. 

4 Os ciclistas devem carregar ao menos uma câmara/pneu extra e uma bomba que esteja 

funcionando ou um cartucho de CO2. 

5 É proibido o uso de fones de ouvido, que acarretará na desclassificação do ciclista. 

6 Para participar da GF GOIÂNIA, os ciclistas têm que ter mais que 18 anos. 

7 Cabe a organização da GF GOIÂNIA determinar a quantidade de ciclistas que participarão. 

Cabe a organização da GF GOIÂNIA determinar o fim das inscrições sem aviso prévio. 

8  Não poderão participar ciclistas que:  Tenham menos de 18 anos no dia da prova; que 

estejam cumprindo suspensão por doping; 

9 O ciclista inscrito garante ter condição física para fazer a prova, isentando a organização 

da GF GOIÂNIA de qualquer responsabilidade sobre problemas de saúde que venha a ter 

em virtude da prova. É de responsabilidade do ciclista os eventuais custos com 

atendimento médico. 

10 Não serão aceitos cancelamentos e transferências de inscrições. O ciclista desclassificado 

não terá direito a reembolso. 

11 A organização da GF GOIÂNIA pode a qualquer momento recusar ou revogar uma inscrição 

de qualquer ciclista e desqualificar qualquer ciclista do evento. 

12 A prova terá largadas às 6:00 horas, na cidade de Goiânia (GO).  

13 Ciclistas sem identificação e camisa (fornecidos pela organização da GF GOIÂNIA não 

poderão largar.  

14 Os ciclistas largarão juntos, sem distinção de categoria e sexo. Cabe a organização da GF 

GOIÂNIA organizar e/ou alterar a ordem de largada a seu critério. 

15 Haverá ranking individual e por idade, que serão determinados pela cronometragem do 

chip. O resultado final será divulgado em até 48 horas após o término do evento no site 

www.grandonfobrasil.com.br    

http://www.grandonfobrasil.com/
http://www.grandonfobrasil.com/


16 Os 5 primeiros colocados gerais, masculino e feminino receberão: Campeão: R$ 1.000 

(hum mil reais) + Troféu; Vice-Campeão: R$ 800,00 (oitocentos reais) + Troféu; 3º 

colocado: R$ 600,00 (seiscentos reais) + Troféu; 4º colocado: R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) + Troféus; 5º colocado: R$ 200,00 (duzentos reais) + Troféu. Os 5 primeiros 

colocados de cada categoria receberão 1 troféu. Todos os ciclistas que completarem a 

prova ganharão uma medalha de participação. 

17 O ciclista deve respeitar todas as leis de trânsito. Caso descumpra as leis de trânsito, 

poderá ser desclassificado. 

18 O ciclista poderá ser convidado/convocado a fazer exame antidoping. Caso o resultado 

seja positivo, o ciclista deverá reembolsar o valor do exame antidoping e será 

desclassificado da prova, sendo obrigado a arcar com os custos do exame. 

19 A organização da GF GOIÂNIA não tem responsabilidade sobre qualquer acidente durante 

a prova. A organização da GF GOIÂNIA não tem responsabilidade sobre problemas de 

saúde dos participantes. 

20 A organização da GF GOIÂNIA pode alterar as regras da prova a seu critério. Os casos 

omissos ou que não constem neste regulamento, serão julgados pela 

Organização/direção de prova. 

21 CATEGORIAS  

HOMENS 18 a 22 anos (sub 23); 23 a 29 anos (sub 30), 30 a 34 anos (sub 35); 35 a 39 anos 
(sub 40), 40 a 44 anos (sub 45);  45 a 49 anos (sub 50); 50 a 54 anos (sub 55) ; 55 a 59 anos 
(sub 60); 60 a 64 anos (sub 65); 65 em diante. 

MULHERES: 18 a 22 anos (sub 23); 23 a 29 anos (sub 30), 30 a 34 anos (sub 35); 35 a 39 
anos (sub 40), 40 a 44 anos (sub 45);  45 a 49 anos (sub 50); 50 a 54 anos (sub 55) ; 55 a 
59 anos (sub 60); 60 a 64 anos (sub 65); 65 em diante. 

22 COMPETIÇÃO POR EQUIPES:  Mínimo de 4 atletas por equipe; Os 4 atletas mais rápidos 
formarão o tempo final da equipe; Todos os tempos das equipes serão totalizados e 
ranqueados; As 5 primeiras equipes receberão um troféu.  Todos os membros das equipes 
estão elegíveis a premiação individual e por grupo de idade 

 

 

 


