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Regras para o evento. Leia atentamente antes de confirmar a inscrição: 

1- CARRO DE APOIO – Pelo regulamento é expressamente proibido o carro de apoio se 

posicionar em qualquer ponto do percurso que não seja nos Pontos indicados pela organização. 

Se o carro de apoio estiver parado em qualquer ponto às margens da rodovia, seja qual for o 

lugar, o ciclista será DESCLASSIFICADO. 

É DE RESPONSABILIDADE DO CICLISTA AVISAR AO MOTORISTA DE SEU CARRO DE APOIO SOBRE 

ESTAS REGRAS. 

2- PERCURSO - Por se tratar de rodovia, UTILIZE SEMPRE O ACOSTAMENTO, evite utilizar a pista.  

3- ALIMENTAÇÃO - É um desafio de Autossuficiência. Cada um deve planejar seus pontos de 

parada para alimentação e hidratação. 

A ORGANIZAÇÃO NÃO TERÁ O COMPROMISSO DE FORNECER ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO 

DURANTE O PERCURSO. 

4- CARTA DE ROTA - Documento que orienta o ciclista quanto a distância entre as cidades e os 

Pontos de Controle existentes. É importante que este documento esteja sempre com o ciclista. 

5- PONTO DE CONTROLE - A passagem pelos Pontos de Controle indicados na "Carta de Rota" 

deve ser registrada por meio de "cupom fiscal" ou "Recibo" a ser entregue à organização na 

chegada. 

6- DESISTÊNCIA - Havendo desistência, esta deve ser comunicada à organização. O resgate será 

feito pela organização em um único momento. Caso queira retornar antes, deve ser 

providenciado pelo próprio ciclista. 

7- ITENS OBRIGATÓRIOS - Somente será permitida saída após a verificação dos itens de 

segurança, sendo eles: CAPACETE, LUZES DE SINALIZAÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, COLETE 

REFLETIVO, DOCUMENTO PESSOAL. A ausência destes itens impossibilita a participação e 

mesmo a DESCLASSIFICAÇÃO do ciclista. 

8- CANCELAMENTO INSCRIÇÃO - Caso tenha sido pago a taxa de inscrição, o ciclista que vier a 

desistir de participar deverá informar, em até 7 (sete) dias antes da data do evento, sendo que 

será devolvido 50% do valor pago após a realização do evento, independente do motivo da 

desistência. 

Regulamento: 
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