
*Regulamento*  

100km dupla  

        Pedal Sem Fronteira  

  

Prova de superação, resistência, companheirismo, garra e fé em Deus para concluir.  

  

Nessa prova o maior desafio e contra você mesmo.  

  

Local do evento: Fazenda Otaviana   

Data: 20/11/2016  

Horário: 8:00hs  

Valor da inscrição: R$ 120,00 por dupla  

Inscrições no site sistime até o dia 14/11/2016.  

 

  

Ponto de partida:  

  

Fazenda Otaviana 

  

Prova de superação onde todos que completarem o percurso receberão uma medalha de participação.  

 As duplas são abertas a todas as idades.  

Haverá duplas mistas, duplas masculinas e duplas femininas.  

   

*Percurso*.   

  

Nível Difícil, estará marcado com cal e placas. Haverá pessoas para informações no percurso.  

  

Premiação:  

  

Dupla masculina  

  

01 lugar R$300  

02 lugar R$200  

03 lugar R$100  

  

Dupla feminina.  

  

01 lugar R$300  

02 lugar R$200  

03 lugar R$100  

  

Dupla mista  

  

01 lugar R$300  

02 lugar R$200  

03 lugar R$100  

  

Troféu para 5 primeiros de cada categoria  

  

 



*Não haverá inscrição individual*  

  

Não é permitido ao atleta fazer o percurso no carro.   

  

01- Ao efetivar a inscrição nesta prova de superação, cada participante declara que leu, entendeu 

e aceitou todas as normas contidas neste regulamento.  

  

02- Está ciente do seu estado de saúde e de sua capacidade física para participar da prova. Não 

foi impedido de participar de qualquer esporte por motivos médicos.  

  

03- O atleta assume todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, 

assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes de sua participação neste 

evento, antes, durante e depois da sua realização.  

  

04- O atleta participa do 100km dupla Pedal sem Fronteira, por livre e espontânea vontade, 

isentando os organizadores, promotores e patrocinadores de toda  e qualquer responsabilidade sobre 

quaisquer consequências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua participação 

nesta prova, não cabendo qualquer tipo de indenização.  

  

05- Está ciente de que a prova se desenrola por vias públicas abertas ao trânsito normal de 

veículos, em que as leis de trânsito devem ser respeitadas, prestará atenção nos cruzamentos.  

  

06- *Os ciclistas tem que completar o percurso juntos, de preferência passar segurando a mão 

do outro atleta na chegada*  

  

07- A título de apoio suplementar, haverá três pontos de apoio com água e frutas.  

  

08- O atleta deve levar consigo toda comida e bebida que for consumir durante o percurso.  

  

09- Tudo posso em Cristo que me fortalece. Fp 4:13  

  


