
 

MODALIDADE ESPORTIVA: 

A modalidade da pratica esportiva deste evento será ciclismo especificamente mountain bike, 

já que nossa região oferece trilhas favoráveis para a pratica do esporte. 

PUBLICO ALVO: 

Poderá participar qualquer pessoa a partir dos 15 anos de idade que tenha condições físicas e 

motoras para realizar o percurso do desafio. 

NUMERO DE INSCRIÇÕES 

O evento O Desafio BIKE TERAPIA de MTB de Bom Jesus do Araguaia colocará a disposição 40 

inscrições. 

OBJETIVO:  

O objetivo não é proporcionar uma disputa de Mountain Bike, mas um desafio de superação 

para todos os atletas profissionais ou não, agregando a adrenalina dessa modalidade esportiva 

ao prazer de estar em meio às paisagens naturais da região. O Desafio BIKE TERAPIA de MTB 

de Bom Jesus do Araguaia se enquadra na modalidade MTB-Cicloturismo e receberá 

participantes a partir de 15 anos. 

O maior interesse dos organizadores e colaboradores deste evento está em oferecer aos 

adeptos da prática um evento esportivo de qualidade nessa modalidade e à população em 

geral uma alternativa de lazer associada à saúde e à prática de atividade física. Além de 

integrar os bikers da região, fortalecendo o ambiente social da modalidade e promovendo, 

principalmente, a prática não competitiva do MTB. 

Queremos tornar o Desafio BIKE TERAPIA de MTB de Bom Jesus do Araguaia um evento de 

repercussão regional, consolidado pela qualidade na organização associada às condições 

naturais favoráveis da nossa região, fortalecer o calendário municipal em eventos turísticos, 

esportivos e culturais.  

Dentro das vantagens esportivas podemos afirma que uma das principais características do 

evento é a grande circulação de pessoas, o que gera um aumento nas atividades comerciais 

além do evento favorece o reconhecimento da nossa região. O número de praticantes 

do mountain bike e a participação em eventos como esse têm aumentado com isso mais 

pessoas tem a oportunidade de conhecer a região nessas ocasiões, criando um roteiro turístico 

específico. 

 

 

 

 

REGULAMENTO GERAL 

   

Artigo 1º - O que estou contratando?  



- Kit Atleta 

 3 PONTOS DE HIDRATAÇÃO 

 1 PONTO DE FRUTAS 

 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 

 MOTOS DE APOIO 

 SQUEEZE 

 AMBULÂNCIA 

 CAMINHONETE APOIO 

 MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO 

 ALMOÇO  

 CARTELA PARA PARTICIPAR DO SORTEIO DE PREMIO 

Artigo 2º - Como aumentar minha segurança? 

1 - Obrigatório o uso de capacete e luva durante o percurso. 

2 - Recomendamos: o uso de óculos de proteção, reservatório de água (garrafa, mochila de 

hidratação). Levar um kit reparo básico (câmara de ar, bomba de ar, remendo e cola); levar um 

telefone celular. 

3 - Levar consigo um documento de identificação (ou cópia) juntamente com um número de 

telefone de contato em caso de emergência. 

3 - O percurso é aberto para o trânsito de veículos, portanto prevalecem as leis de trânsito 

quando em vias públicas. 

4 - Muita atenção com o terreno (terra, areia, cascalho). 

IMPORTANTE: revisar a bike pelo menos 1 (uma) semana antes do evento. 

Artigo 3º - Horários, data, locais e formato do evento 

1 - O evento é na modalidade cicloturismo mountain bike, sem caráter competitivo. Sendo o 

total do percurso de 42 quilômetros com horário para início as 7:30 e termino ao 12:30 para 

completar a prova. 

2 - É permitido o apoio técnico caso seja necessário. Conforme descrição dos kits, a 

organização do evento disponibiliza pontos de apoio de água e frutas. Porém, o atleta poderá 

levar seu próprio alimento e bebida. 

3 - A data do evento é dia 23 de abril de 2017 

4 - Local de saída e horário: 

Local de saída: Feira Municipal de Bom Jesus do Araguaia Antônio Olavo Faria 

Local de chegada: Feira Municipal de Bom Jesus do Araguaia Antônio Olavo Faria 

Artigo 4º - Ficha de inscrição 

As inscrições serão feitas através do site www.sistime.com.br ou  www.betobicicletas.com.br 

ou na Loja de Moveis Gazin de Bom Jesus do Araguaia até dia 20/04 seguindo planilha de 

valores, datas e lotes abaixo: 



R$ 65,00 – do dia 08/03/2017 até o dia 29/03/17 (20 primeiras inscrições de 1º lote ou data 

limite); 

R$ 80,00 – do dia 30/03/17 até o dia 20/04/17 (20 primeiras inscrições de 2º lote ou data 

limite); 

Podendo finalizar antes, caso finalize a quantidade limite de inscrições. 

Observação: Será expressamente proibida a participação de qualquer atleta sem a inscrição 

feita e paga até a data limite. 

Artigo 5º - Cancelamento de inscrição 

1 - Não haverá restituição do valor pago em caso de desistência  do participante 

Artigo 6º - Da segurança - geral 

1 - Respeite sempre os companheiros, manobras desleais contra outro ciclista, tumultuar o 

trabalho da organização e desrespeitar os organizadores resultará em suspensão do mesmo no 

próximo Desafio. 

2 - Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo que acionará o resgate; os ciclistas 

deverão chamar a atenção dos veículos oficiais do evento que estarão passando pelo percurso. 

3 - É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico (para assistência e 

cobertura financeira em caso de acidente). As equipes médicas que trabalham no evento 

prestarão somente os primeiros socorros e encaminharão o acidentado para unidade local de 

urgência e emergência.  

4 - O participante que desejar ter seu próprio carro de apoio, durante o percurso, deverá 

comunicar antecipadamente a organização. Assim sendo, este veículo deverá se manter 

sempre atrás do carro vassoura do evento. 

Artigo 7º - Dos pontos de apoio 

O percurso terá 3 pontos de apoio para hidratação sendo eles nos intervalos de 15 a 20 km 

aproximadamente 

1 Ponto de água e frutas no quilometro 15  

2 Ponto de água no quilometro 30  

3 Ponto de água e frutas no quilometro 50 

Artigo 8º - das regras gerais  

1 - É proibido jogar lixo na mata ou em áreas públicas; 

2 - A organização do evento não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos e/ou 

deixados sob a responsabilidade da equipe de apoio ou qualquer outra pessoa relacionada ao 

evento; 

3 - A organização do evento não se responsabiliza por quaisquer danos físico ou material do 

participante; 

4 - Menores de 18 (dezoito) anos poderão participar do evento, somente com autorização 

(vide verso - ficha de inscrição) assinada pelos pais ou responsável.  



Artigo 9º - Termo de responsabilidade 

Ao efetuar o pagamento, o ciclista concorda com os termos abaixo: 

1.  Estou ciente de que se trata de um evento esportivo na modalidade cicloturismo mountain 

bike (50 km). 

2.  Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste evento e ciente que não 

existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

3.  Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação neste evento (que incluem possibilidade de invalidez e 

morte), isentando os organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos que, porventura, venha a 

sofrer advindos da minha participação. 

4.  Declaro que tenho conhecimento e concordo que, em caso de emergência, o atendimento 

preliminar será feito pela organização e o encaminhamento será feito ao hospital público, 

ficando ao meu cargo qualquer atendimento que seja feito posteriormente ao preliminar. 

5.  Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e 

quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento, 

antes, durante ou depois do mesmo. 

6.  Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública, 

todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros 

gastos despendidos pelo atleta será suportados única e exclusivamente por mim, isentando a 

Comissão Organizadora pelo ressarcimento de qualquer destes custos. 

7.  Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 

isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que 

vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação neste evento. 

8.  Estou ciente de que, caso desista do evento, não receberei nenhum tipo de ressarcimento. 

9.  Estou ciente e de acordo com o regulamento deste evento e isento os organizadores, 

promotores e patrocinadores, de toda e qualquer responsabilidade sobre consequências que 

possam advir de minha participação neste evento (incluindo perda ou roubo de equipamento), 

não cabendo qualquer tipo de indenização ou ônus. 

10.         Declaro que as informações aqui prestadas são verdadeiras. Conheço e estou de 

acordo com o regulamento. 

 

 


