
Desafio Brasília x Pirenópolis 
com 

Mário Veríssimo e as BRUTAS

Limite: 100 vagas 
Data: 11 de Novembro às 6h00
Percurso: Santo Antônio Descoberto x Pirenópolis (90 KM)

Organização: Mário Veríssimo e BRUTAS

O objetivo do evento eh realizar um desafio de Mountain Bike de Brasília a Pirenópolis 
para os Homens e Mulheres que almejam se aventurar entre estradões de quase 100KM 
de terra utilizando sua bicicleta.

No pedal, serão definidos dois pelotões (grupos de ciclistas) quem deseja ir num ritmo 
mais forte, poderá integrar-se ao primeiro pelotão com Mário Veríssimo o atual campeão 
Brasileiro de Maratona. Mas quem deseja ir num ritmo leve, passeando e curtindo a 
paisagem pode integrar-se ao segundo pelotão onde terá socorro mecânico em todo o 
percurso com moto, caminhonete e com o pessoal da cozinha motivando todos sem 
deixar ninguém para trás.

Independente do ritmo que deseja pedalar, todos devem estar conscientes que trata-se de
um PASSEIO e não competição.

Inscrições até 05/11
130,00 no depósito/transferência
150,00 no cartão em até 4x

Até 05/11 pelo site: www.  logisticaaventura  .com.br   ou pessoalmente na loja Grife do Atleta 
105 Asa Norte – Brasília DF.

PACOTE INCLUÍDO:
• KIT Atleta (Placa da Bike + brindes de parceiros) 
• Café da Manhã Expresso
• Almoço à Vontade
• 2 Pontos de Hidratação (Água)
• 1 Ponto de Alimentação (Lanche no meio da trilha)
• Equipe de Resgate (Medicamentos, Socorrista de Primeiros Socorros)
• Transporte de Retorno para Asa Norte
• Transporte de Retorno para Santo Antônio (Posto Chaves)
• Socorro Mecânico de Moto 
• Apoio de Carro 
• Ônibus Executivo 
• Medalha de Participação

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


Briefing do Evento (Cronograma)

Sábado: 
09h00 as 17h00 Entrega dos KIT Atleta na Grife do Atleta das 09h até as 17h. 
Os ciclistas devem levar suas bikes para serem organizadas antecipadamente no 
transporte.

Seu equipamento deve estar revisado em condições suficientes para embarcar nessa 
aventura. Eh obrigatório o uso de itens de segurança: Capacete, Óculos, Luvas.

Domingo: 
05:00 Ponto de Encontro: Grife do Atleta 105 Asa Norte OU Posto Chaves BR060
05:15 Acomodação no ônibus (*não é obrigatório)
06:00 Saída para o ponto 0 da trilha (sem atraso)
07:00 PARTIU!!! Ponto Zero (Pedalando)
12:00 até 16h00 previsão de chegada em Pirenópolis. 
16:15 até 16h55 acomodação do ônibus de retorno 
17:00 retorno a Brasília
19:00 chegada no Ponto de Encontro: Grife do Atleta ou Posto Chaves BR060

Ponto de Hidratação: KM40

PONTO DE CORTE os ciclistas que não passarem no ponto de apoio KM 40 até o horário
limite de 12h00 serão convidados a embarcarem no carro de apoio, a organização não se 
responsabilizará por ciclistas que se recusarem a entrar no carro. Devemos respeitar o 
cronograma com todos os inscritos e manteremos o horário de retorno de Pirenópolis para
Brasília as 17h00.

Não é obrigatório o transporte de ônibus até o início da trilha, no entanto, as pessoas que 
desejam ir para o ponto zero em seus próprios transportes, devem estar cientes que o 
retorno de Pirenópolis para Brasília só desembarca nos dois pontos: Posto Chaves 
BR060 ou na Grife do Atleta 105 Norte.

Idade Mínima para Participação: 14 anos documento de autorização dos pais.
REGULAMENTO 

Poderá a organização suspender o evento por questões de segurança, manifestações 
políticas, vandalismo, ou outro motivo de força maior sem aviso prévio aos participantes. 

Poderá também a organização alterar esse regulamento sem aviso prévio aos 
participantes. 

PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM. 

 O passeio poderá ser gravado em vídeo e/ou fotografada. Os ciclistas que tiverem 
alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso 
contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, em 
qualquer data, sem qualquer compensação financeira. 



RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES. 

A organização, os promotores e patrocinadores NÃO se responsabilizam por roubos/furtos
e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em 
atletas e assistentes causados por acidentes durante o percurso do evento. 

O ciclista, por ocasião da retirada do seu KIT, deverá assinar Termo de Responsabilidade 
que responsabiliza-se pelo seu bom estado de saúde, apto a participar deste evento e 
isentando a organização e seus patrocinadores de quaisquer acidentes que possam 
ocorrer durante a disputa da prova. 

A título de apoio suplementar, a organização fornecerá água mineral potável para cada 
ciclista inscrito, e também oferecerá lanche no ponto de lanche definido em um posto de 
controle ao longo do percurso. 

É RESPONSABILIDADE DE CADA PARTICIPANTE.

Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente). Não
haverá equipe médica da organização, será realizado apenas o primeiro atendimento 
básico e o encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir deste 
momento termina a responsabilidade da organização. Todas as despesas hospitalares 
correrão por conta do acidentado.

Zelar pela preservação da natureza, solicitando aos ciclistas que não sujem e não deixem 
pertences, inclusive lixo, pelo circuito e no local do evento. Todo lixo produzido pelo 
ciclista deverá ser levado consigo até o ponto de apoio, onde poderá depositá-lo em 
locais apropriados. 

Todos os atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para participar do 
evento, pois a organização não se responsabilizará pela saúde e integridade física dos 
mesmos. 

Não haverá reembolso por parte da organização, bem como de seus patrocinadores e 
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados 
pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer 
extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os participantes venham a sofrer por sua
participação na prova. 


