
 

 

 

Regulamento do Evento 

 

Responsabilidade dos Organizadores 

A responsabilidade dos Organizadores se limita exclusivamente a prover os meios básicos para 

a realização do evento e apoio aos participantes, não cabendo a eles, individual ou 

coletivamente, nenhuma responsabilidade legal sobre acidentes, ocorrências imprevistas e 

ações não programadas, isentando-os também de qualquer  tipo de indenização ou ação civil 

ou criminal. Tal acordo foi aceito voluntariamente pelo participante no ato de confirmação e 

pagamento da inscrição. 

Ao se inscrever nesse evento, cada participante declara também que: 

1. Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas no Regulamento 

2. Só participará do evento o ciclo-turista que estiver usando os equipamentos básicos de 

segurança: capacete e luva; 

3. Até a data de sua inscrição, não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por 

motivos médicos; 

4. Está ciente de que o evento se desenrola por vias públicas e particulares, abertas ao 

trânsito normal de veículos, onde as leis de trânsito tem que devem ser respeitadas; 

5. Está ciente de que é o único responsável pela a guarda de seu equipamento (bicicleta, 

acessórios, capacete, etc) durante todo o percurso da trilha e nos ambientes da largada, 

chegada e pontos de apoio. 

6. É de responsabilidade do participante, possuir convênio médico (para assistência/cobertura 

em caso de acidente). As equipes de saúde que apoiam o evento prestarão somente os 

primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir 

daí, termina a responsabilidade dos Organizadores do evento. Todas as despesas médicas 

correrão por conta do acidentado; 

7. O participante deve preencher com atenção todos os dados do formulário de inscrição. 

8. Não será permitida em hipótese alguma a participação de atletas sem a camisa oficial do 

evento. 



 

 

Inscrições: 

As inscrições LOTE 01 estarão abertas a partir de 01/04/2016 até 30/04/2016 com valor de R$ 

90,00 com boleto vencendo em 01/05/2016, e poderão ser feitas EXCLUSIVAMENTE pelo site 

www.sistime.com.br.  

As inscrições LOTE 02 estarão abertas a partir de 01/05/2016 até 31/05/2016 com valor de 

R$110,00 com boleto vencendo em 01/06/2016, e poderão ser feitas EXCLUSIVAMENTE pelo 

sitewww.sistime.com.br. 

As inscrições LOTE 03 estarão abertas a partir de 01/06/2016 até 15/06/2016 com valor de 

R$120,00 com boleto vencendo em 16/06/2016, e poderão ser feitas EXCLUSIVAMENTE pelo 

sitewww.sistime.com.br. 

 

Não serão aceitas inscrições em hipótese alguma após o dia 16 de JUNHO de 2016. Todas as 

inscrições feitas no site Sistime e não pagas até a data de vencimento do boleto serão 

automaticamente canceladas. 

 Não serão aceitas inscrições de menores de 12 anos sem acompanhamento do 

responsável legal, munidos de documento de identidade.. 

 No ato da inscrição o atleta pagará o valor da inscrição cobrado no período. 

 

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. 

 

SEGURO DOS ATLETAS: Todos os atletas participantes do FEDEREX  2ª Edição de Uruaçu – GO  
serão todos segurados. 

 

Programação do Evento 

 

A largada da cicloviagem será às 08:00hs do dia 03 de Julho de 2016, Serão 

aproximadamente 100 km de trilha. 

Execução do Percurso 

O evento se desenrola por estradas de terra, estradas vicinais, onde teremos todo o respeito 

pelos moradores e rotina daquele ambiente, todas abertas ao trânsito normal de veículos. 

Esteja atento, trafegue sempre em sua mão de direção e respeite as leis de trânsito. Muita 

http://www.sistime.com.br/
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atenção nos cruzamentos, descidas íngremes, estradas com cascalho solto, curvas e sempre 

observar a sinalização destes pontos críticos, colocados pela organização. 

Para a execução do percurso, foram estipuladas velocidades mínima (8 km/hora) e máxima (20 

km por hora). 

Ponto de Apoio é o local onde os participantes poderão usufruir de alimentação e bebida, 

além de descansar e se preparar para o decorrer de seu desafio. 

A retomado da trilha se dará com autorização da equipe organizadora, mediante um apito 

longo. 

Prescrições Finais 

A organização não se responsabilizará por nenhum tipo de suporte ou apoio aos 

participantes que não estejam regularmente inscritos ou não identificados durante o 

percurso. 

Recomenda-se que os participantes não levem carros de apoio pessoal para acompanhá-los 

durante o evento. Tal ação dificulta o pedal dos participantes, obstruindo as passagens e 

podendo gerar acidentes desagradáveis. A Organização do FEDEREX disponibiliza pontos de 

apoio equipados com alimentação e bebida, além de equipe preparada para resgate, a fim de 

atender todos os ciclistas inscritos. 

Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para participar do 

evento, pois a Organização não se responsabilizará pela sua saúde e integridade física. A 

organização do evento colocará à disposição dos ciclistas, para qualquer tipo de emergência, 

serviço de ambulância para atendimento e remoção para o hospital da rede pública mais 

próximo do local do evento. Contudo, o ciclista poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento, eximindo a Organização de qualquer responsabilidade, desde a 

remoção/transferência, até seu atendimento médico. 

Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores e 

apoiadores, de qualquer valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados 

pelos participantes no evento, independente do motivo, tampouco por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízos que porventura os participantes venham a sofrer por sua participação 

na ciclo viagem, exceto os itens cobertos no seguro do evento. 

O participante que por ventura vier a ter atitudes de agressões, xingamentos, postura 

incorreta de convívio coletivo será pedido pela organização do FEDEREX a se ausentar do 

evento. 

Todos os participantes aceitam e concordam em ceder o uso de suas imagens, sons de suas 

vozes e de seus nomes em fotos, jornais, revistas, internet, filmes, rádios, televisão e anúncios 

informativos, promocionais ou publicitários, relativos à ciclo viagem, sem acarretar nenhum 

ônus aos Organizadores da competição. 



 

 

Poderá a Organização do FEDEREX, suspender ou mudar o percurso do evento por questões de 

segurança pública, manifestações políticas, vandalismo ou outro motivo de força maior sem 

aviso prévio aos participantes, assim como alterar esse Regulamento. 

 

 

Contato e informações 

Para maiores informações entrar encaminhar e-mail 

Email:federadosclube@gmail.com 

Ronan Carlos costa     (62) 8458-0021 

Marcos de Sousa        (62) 8475-1270 

Wesley Wendel          (62) 8655-3048 

José Neto                     (62) 8403-1876 

Beto Ribeiro                (62 ) 8599-2977 

 


