
 

 

                                               

   

 

     REGULAMENTO 2017 

 

 

               CICLO TURISMO PEDAL NA SERRA 2017 

 

* Este regulamento foi baseado nas principais eventos de 

Mountain Bike que acontecem no Brasil e fora dele. 

* CICLO TURISMO PEDAL NA SERRA 2017    regida pelo 

presente Regulamento. Ao se inscrever nesta evento, cada 

participante declara que: 

1) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele; 

 

2) Participa do CICLO TURISMO PEDAL NA SERRA 2017 por 

livre e esponta  nea vontade, isentando, em seu nome e de 

seus sucessores,os Organizadores, Promotores, 

Patrocinadores e Supervisores de toda e qualquer 



responsabilidade sobre quaisquer conseque                    

                       zos que possam advir de sua 

participac    o neste evento     O cabendo qualquer tipo de 

indenizac    o; 

 

                                     de e de estar capacitado 

para a participac    o no evento       a data de sua inscric       

                                                              

                     o usa drog                             

              licas; 

 

         ciente de que o evento                          blicas 

e particulares, abertas ao tra                      culos, em que 

as leis de tra  nsito devem ser respeitadas; assume ressarcir 

quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou 

materiais causados por sua participac    o neste evento; 

 

                                                               

                                   rios, capacete etc.) 

durante todo o Evento; 

 

         ciente de q      Organizac    o se reserva o direito de, a 

qualquer momento, rejeitar a inscric    o de um atleta; 

 



         ciente de que não podará                              

                                                          sicas 

ou morais, trapac  as etc); 

 

9) Em caso de emerge                                 

                                                            

          rgico, incluindo a administrac                  

                 neos; 

 

 

 

I. TIPO E CONSTITUIC    O DO EVENTO 

 
 Ciclo Turismo não é uma competição, e sim, uma modalidade 
voltada ao lazer.  
II. É a melhor opção para quem gosta de descobrir novos 

lugares, conhecer pessoas e apreciar belas paisagens. 

Essa é sua chance de convidar o grupo do pedal, o amigo 

do trabalho, ou quem sabe incentivar um familiar a sair 

do sedentarismo. 

III.  

 O evento        em 1 (um) Categoria: 

UNICA 

Data do evento: 23 de Julho de 2017  

     rio da largada: 

 08h00min do Parque Jequitibás na cidade de Sobradinho-DF. 

OBS: Ver programação 



 Local de Chegada de todos os ciclistas: Parque Jequitibás na 

cidade de Sobradinho-DF. 

Tempo total de evento: 7 horas 

 

Da forma de participação 

Das inscrições: 

O evento terá dois percursos, o primeiro com uma 

distância total de 45 km e outro de 19 km. 

Durante o evento         um ponto para hidratação com 

membros da organizac    o realizando a distribuição de água e 

coca-cola para os ciclistas. O acesso ao ponto de apoio é 

restrito aos participantes do evento devidamente 

identificados (placa e pulseira de identificação). Os itens de 

identificação serão previamente distribuidos aos atletas em 

kits no dia 22/07/2017, na Bike Mania Sobradinho DF. No dia 

da prova os participantes terão a sua disposição um café da 

manhã (com mesa de frutas). Informamos ainda que no ato da 

inscrição o participante receberá um cupon com número que 

lhe garantiá o direito a concorrer a vários prêmios. 

 

Sobre o percurso: 

O evento percorrerá trechos de ruas, estradas e trilhas 

abertas ao trâ                    culos. Atenção:        

                                   o de direc    o respeitando 

as leis de tra  nsito. Atenc    o aos cruzamentos, as curvas e 

indicac    o dos Fiscais Identificados. 



                   ser alterado em caso de chuva forte ou 

forc  a maior. Nesse caso, siga sempre a sinalizac    o oficial e a 

orientac    o dos FISCAIS IDENTIFICADOS. 

E todos os inscritos no evento estarão segurados durante o 

evento (Seguro de Vida) o seu equipamento e de sua 

respossabilidade. 

 

II.1. Categorias 

 

As Categorias do CICLO TURISMO PEDAL NA SERRA 2017 

     o UNICA: 

 

                             nima para participar: nascidos 

em 2003         o entregar, obrigatoriamente, a Declarac      

para retirada de kit, devidamente preenchida e assinada pelo 

                                         como a sua 

autorizac    o para participar no evento. 

As inscrições estarão abertas a partir do dia 01/06/2017 no 

site: 

www.sistime.com.br ou em uma loja de bike perto de voce. 

 

 

Bike Mania, 

D bike; 

Cerrado Bike e 

JP bike 

http://www.sistime.com.br/


 

O valor da inscrição      o de : 

 R$ 45,00 (por atleta) - do dia 01/06/2017      o dia 20/07/17. 

 

II.2. Percurso 

 

O percurso do evento       composto de 45 km e 19 km de 

estradas de terra, predominantemente, havendo alguns 

cruzamentos. 

 

 

OBSERVAC    O:  

As inscric                                                  

                       s o pagamento. 

 

III.1. Procedimento para a Realizac    o das Inscric    es 

 

a) Preencha corretamente e por completo sua ficha de 

inscric    o; 

                                rio; 

c) Efetue o pagamento conforme indicado no boleto; 

d) O valor e a data de sua inscric           o considerados a 

partir da data da efetivac                             

                o da data de preenchimento da ficha. 

                                                           

                         ser apresentado na Secretaria do 



Evento (Bike Mania Sobradinho) para a retirada do kit do 

atleta. 

OBSERVAC    ES: 

  Para ativac    o da inscric                                  

                                            veis no dia e local 

da entrega do kit de evento                           

     o destinados à ac    es sociais para a população da 

Fercal . 

 Em caso de PEDIDOS DE CANCELAMENTOS feitos: 

        o dia 20/07/17        ressarcido 80% (Oitenta por cento) 

do valor pago; 

                                                s a realizac    o 

do evento. 

 Pedidos de alterac    es de dados na ficha de inscric      

                         o dia 20/07/2017. 

                          o ilimitadas. 

 A Organizac    o se reserva do direito de, a qualquer 

momento, rejeitar a inscric    o de um atleta. 

  A Organizac             , ainda, a qualqu                    

                                               mero de 

inscric    es do evento em func         

                                                         

    vio aviso. 

 

IV. ENTREGA DE KITS 

 



Para o recebimento do kit, os participantes deverão: 

a) Apresentar documento de identidade com foto; 

c) Apresentar Termo de Responsabilidade preenchido e 

                  vel no site da Sistime); 

                                                   veis, no dia e 

local da entrega do kit de prova. 

Os kits      o entregues no dia 22/07/17, Sábado, das 09    s 

15h na Bike Mania Sobradinho. 

Fazem parte do kit: 

 Placa de numerac    o; 

 Presilhas; 

                          o ou poliamida; 

 1 (uma) squeeze; 

 1 Um cupon para o Sorteio 

 1 Uma puseira que dará acesso ao ponto de apoio. 

 

 

OBSERVAC    ES: 

                                                      retirar o 

kit de um atleta inscrito. Para isso, é necessário que o atleta 

que for retirar o kit para o terceiro, esteja, portanto o 

documento original com foto. 

 Autorizac    o de menor:  

 A Declarac                                lida como autorizac    o 

para participac                                              

                           vel. 



O Briefing da largada (instruc    es/avisos)       realizado pelo 

Diretor do evento, antes da largada, e somente em casos de 

alterac    es emergenciais da programac    o/roteiro durante a 

realizac    o do evento. 

 

 

 Premiac    o / Sorteio de Brindes. 

 

Todos os inscritos no Ciclo Turismo Pedal na Serra 2017, irão 

receber uma MEDALHA de participação e concorrerá a 

brindes e Bicicleta ao final do evento. 

 

VI. OBRIGAC    ES E RESPONSABILIDADES DOS 

PARTICIPANTES 

 

   de responsabilidade de cada participante: 

 

a) Acompanhar as comunicac    es enviadas por e-mail ao seu 

enderec  o eletro  nico cadastrado, bem como acessar o 

site(SISTIME                                          

      veis modificac                               cias e 

informac    es para sua participac    o. 

b) Levar consigo toda a comida e bebida que for consumir 

durante o evento. c) Ter um se                             

                                                      rios. 



d) Ter um seguro total de todo o seu equipamento (bicicleta, 

                                                    vel pelo 

zelo e pela guarda de todo o seu equipamento/material de 

prova e objetos pessoais. 

e) Ter um bom conve         dico (para assiste  ncia/cobertura 

financeira em caso de acidente). 

f) Manter sua identificac          meros - frente da bicicleta do 

atleta) e  

h) Zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela 

preservac    o da natureza. 

i) Respeitar as leis de tra  nsito durante todo o evento. 

 

OBSERVAC    O                                               

                                                         

                                                  ximo    

           , termina a sua responsabilidade, devendo todas as 

despesas hospitalares correr por conta do 

acidentado/participante. 

OBSERVAC    O: caso a Organizac    o fornec             

                   stico em algum ponto do percurso, as 

embalagens dev                                           

metros desse ponto, em locais destinados para tal fim. Todas 

                              o doadas para fins sociais e de 

reciclagem. 

 

  



 

 

X. APOIO 

 

A organizac                      : 

  Um Ponto de Apoio       gua e Coca Cola 

  Ambula  ncias de resgate; 

  Carros de apoio com membros da Organizac    o; 

 Seguro atleta; 

    gua fornecida pela Organizac    o        em garrafinhas ou 

copos,         rio que o atleta pare nos Pontos de Apoio para 

realizar o seu reabastecimento. 

 

XI. DIREITO DE IMAGEM 

 

O CICLO TURISMO PEDAL NA SERRA 2017                  

      deo e fotografia pela Organizac    o e seus parceiros 

oficiais. Os participantes que tiverem alguma restric      

                                    o notificar a 

Organizac    o por escrito, no ato de sua inscric            

                   o automaticamente autorizando a sua 

utilizac                                                           

                                                        vel, sem 

limitac    o de tempo ou       mero de vezes, podendo ocorrer 

no Brasil e/ou no Exterior, sem que seja devida ao 

autorizador, qualquer remunerac    o. 



 

 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

 

                                                         

                            a data do evento. Para 

acompanhar a cobertura exclusiva, curta facebook.com/ 80 

km Pedal na Serra. 

2) A Organizac                           rio ou conforme as 

necessidades do evento, incluir ou alterar este 

REGULAMENTO, total ou parcialmente. 

                         es deste R                  

                                                         

                                    es. 


