
REGULAMENTO DO DESAFIO  

100 KM PEDAL SEM FRONTEIRA 2018 

SOBRE O EVENTO: 

 
O desafio 2018 acontecerá em Valparaíso-Go. 

Trata-se de uma prova em dupla que evolve superação, resistência, habilidade com mountain 

bike e principalmente companheirismo.  

Será realizada em uma única etapa, no dia 25/11/2018, em percurso já definido total de 

101KM 

 

Nível difícil: Grau 5 

Não haverá inscrição individual. 

O objetivo da prova superação de limites, união companheirismo da dupla, sendo assim os 

dois tem que cruzar a linha de chegada juntos se possível de mãos dadas. 

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

entendeu e aceitou todas as normas contidas neste regulamento. 

02- - A segurança e a integridade física do atleta são de sua completa responsabilidade, 

sendo que os organizadores, patrocinadores, apoios ou a equipe da prova em 

nenhuma circunstância poderão ser responsabilizados por acidentes, roubo, furto, extravio, 

quebra de equipamentos e outros ocorrências, ficando a responsabilidade dos mesmos 

limitada à solicitação da participação dos serviços de socorro público no dia do evento. 

03- Travessias de pontes, e trechos de estradas de terra, asfalto onde prevalecerá as normas de 

trânsito, no percurso. 

04- A largada e a chegada acontecera em frente a loja Bike Mania Valparaiso-GO, onde será 

instalada uma estrutura para a realização da prova bem como a recepção dos atletas, suas 

equipes, apoiadores e respectivos convidados. 

DATA E HORÁRIO 

- A realização da prova 25/11/2018. 

- Largada as 8hs 

05- A largada poderá ser adiada caso a Organização da prova assim decida, sem 

qualquer ônus para a realização do evento ou para a organização. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser feitas somente no site www.sistime.com.br. 

O prazo para inscrições no site será até dia 19/11/2018. 



06- O número de participantes será limitado a um máximo de 600 atletas, visando a sua 

segurança perfeita decorrência da prova. 

07- A entrega dos kits será feita por ordem de chegada, no dia 24/11/2018 na loja bike mania 

(Valparaíso-GO) das 10h as 16h e no dia e local do evento das 07 às 8hs. 

08- Ao fazer a inscrição o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado físico 

e psicológico para a prova e não ter nenhum impedimento médico à sua 

participação da prova. 

 O Atleta compromete-se a respeitar as normas da prova, respeitar o meio ambiente, outros 

atletas e o público que prestigia a competição e aceita incondicionalmente todas as cláusulas 

deste regulamento. 

09- Valor da inscrição será: 

 R$ 120,00 a dupla. 

10- Os atletas poderão enquadrar-se, no ato da inscrição nas seguinte categorias: 

Dupla masculina 

Dupla mista 

Dupla feminina  

Categoria Nelore (180kg a soma dos dois atletas) 

 

11- A classificação oficial será apresentada somente após a chegada de pelo menos 

70% dos participantes da prova e levados em consideração possíveis recursos 

movidos por atletas, observadores oficiais e/ou fiscais de prova. 

IMPORTANTE 

Qualquer classificação somente será validada caso o atleta complete o percurso juntamente 

com sua dupla. 

DESCLASSIFICAÇÃO 

Será irrevogavelmente desclassificado o atleta que: 

- Apresentar-se à competição sobre efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal; 

- For flagrado pela organização consumindo qualquer espécie de droga, ainda que 

de uso permitido, estimulante, anabolizante ou qualquer outra que possa por a 

segurança do usuário em risco, ou ainda a de outros atletas, público ou 

organizadores, ou possa contribuir para a classificação desleal do usuário; 

- Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora, seus apoiadores, fiscais e demais 

colabores; 

- Desrespeitar outro atleta, o público da competição, ou a qualquer componente da 



equipe de socorro ou funcionários da sede do evento. 

- Agir de forma desleal durante qualquer parte da prova. 

- Não utilizar os equipamentos de segurança obrigatórios durante todo o percurso 

da prova. 

- Utilizar, durante a prova de qualquer recurso externo ou para percorrer o percurso, 

entre eles carros, motos, entre outros. 

- Cruzar a linha de chegada sem o integrante da dupla. 

12- O percurso da prova será marcado em seus pontos críticos, com: 

cal, faixas, placas e pessoas  indicando a estrada correta. 

13- Embora os percursos sejam considerados apenas de risco médio a organização 

manterá motociclistas ao longo de todo o percurso como apoio às equipes oficias de 

socorro. 

14- O atleta poderá contar com 02 pontos de apoio (água, frutas) distribuídos estrategicamente 

ao longo do percurso.  

15-Caso a organização do evento perceba que um atleta não atende às condições 

físicas ou de saúde necessárias para a participação no evento, esta poderá a 

qualquer momento solicitar ao atleta que este se retire da prova, o que implicará na 

sua desclassificação, sem qualquer ônus para a organização ou para o evento. 

16- Dupla categoria Nelore não somar 180kg. 

PREMIAÇÃO 

 
Dupla masculina 

1° Troféu + 400 reais 

2° Troféu + 200reais 

3° Troféu + 100 reais 

4° Troféu e brinde. 

5° Troféu e brinde. 

Dupla mista. 

1° Troféu + 400 reais 

2° Troféu + 200 reais 



3° Troféu + 100 reais 

4° Troféu + brindes  

5° Troféu + Brindes 

Dupla feminina  

1° Troféu + 400 reais 

2° Troféu + 200 reais 

3° Troféu + 100 reais 

4° Troféu + brindes  

5° Troféu + brindes 

*Categoria Nelore 

180kg a soma dos dois atletas  

1° Troféu + 400 reais 

2° Troféu + 200 reais 

3° Troféu + 100 reais 

4° Troféu + brindes  

5° Troféu + brindes 

17- Serão premiados os 03 (três) primeiros de cada categoria. 

- Do 1º ao 5º troféus e prêmios.  

18- Todos os atletas que completarem o percurso receberão uma medalha de participação. 

FINALIZAÇÃO 

19- A prova será finalizada com a entrega das premiações prevista para as 14h, sendo que as 

17:00 horas serão recolhidos os atletas que porventura ainda não tenham conseguido 

completar o percurso. 

DIGA AO FRACO EU SOU FORTE. 


