REGULAMENTO

- Responsabilidade da Organização
A responsabilidade da Organização se limita exclusivamente a prover os meios básicos para a
realização do evento e apoio aos participantes, não cabendo a eles, individual ou coletivamente,
nenhuma responsabilidade legal sobre acidentes, ocorrências imprevistas e ações não
programadas, isentando-o também de qualquer tipo de indenização ou ação civil ou criminal. Tal
acordo foi aceito voluntariamente pelo participante no ato de confirmação e pagamento da
inscrição.
Ao se inscrever nesse evento, cada participante declara também que:


Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas no Regulamento;



Só participará do evento o ciclo turista que estiver usando os equipamentos básicos de
segurança: capacete e luvas; óculos;



Até a data de sua inscrição, não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por
motivos médicos;



Está ciente de que o evento se desenrola por vias públicas e particulares, abertas ao trânsito
normal de veículos, onde as leis de trânsito têm de ser respeitadas;



Está ciente de que é o único responsável pela a guarda de seu equipamento (bicicleta,
acessórios, capacete etc) durante todo o percurso da trilha e nos ambientes da largada,
chegada e pontos de apoio;



Está ciente de que o seguro da bicicleta só cobrirá eventuais roubos e acidentes que venham a
ocorrer com a bicicleta, dentro da VAN, desde o momento da entrega da bicicleta à
Organização do Evento, que ocorrerá no posto colorado, até a sua retirada em Formosa-GO e o
retorno de Alto Paraíso à Brasília. (APOIO TOTAL);



Durante a realização da trilha, no percurso do vale do Paranã, caso o participante não consiga
completar o trajeto e seja necessário realizar o resgate em carros de apoio da Organização o
participante acompanhará, junto com a bicicleta, todo o deslocamento que se fizer necessário.



É de responsabilidade do participante, possuir convênio médico (para assistência/cobertura em
caso de acidente). As equipes de saúde que apóiam o evento prestarão somente os primeiros
socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí, termina
a responsabilidade dos Organizadores do evento. Todas as despesas médicas correrão por
conta do acidentado;



O participante deve preencher com atenção todos os dados do formulário de inscrição.

- Atenção!!!

Os participantes não inscritos (“Pipocas”) no “Desafio do Forte” não poderão acessar ou
usufruir dos Pontos de Apoio montados pela Organização do evento.
Além disso, ressalta-se que, não haverá local para pernoite no vilarejo do Forte caso necessitem
de

qualquer

atendimento

médico

prestado

pelas

ambulâncias

que

acompanharão

o

percurso, serão integralmente responsáveis pelo pagamento dos custos e honorários
devidos pela prestação dos serviços médicos, devendo ser ressarcidos à Organização do
evento, sob pena de serem demandados judicialmente.
É terminantemente proibida a ingestão de álcool ou o uso de drogas que causem alteração
nos sentidos, ao longo do evento.

- CRONOGRAMA
1º dia: Concentração no posto Colorado as 4:00 a.m. partida as 05:00 com uma parada para o café
da manhã- por conta do atleta em Formosa ( 20:00 minutos).Partida do local (ITIQUIRA) ás 7:00h.
A cada 30km haverá um ponto de apoio com hidratação, a alimentação até o almoço é por conta do
inscrito. Serão 90KM até o almoço servido até ás 14:00 h. Ás 14:30h partida da segunda etapa são
mais 40km até o Vilarejo do Forte-GO na casa da Dona Dora. O horário máximo permitido será até
ás 19:00h. Serão aproximadamente 130 km de trilha.

2º dia: Café da manhã servido ás 8:00h.Partida ás 9:00h.Um apoio apenas no rio Macaco
e a partir desse ponto a cada 15km um ponto de Hidratação.Serão aproximadamente 66km
até a Cidade de Alto Paraíso com chegada na loja Paraíso das Bicicletas.limite de chegada
até ás 17:00 h, 18:00h partida de volta a Brasília.
O evento possuirá uma categoria de participação:


1. Apoio Total;

Apoio Total com CAMISA DE CICLISMO MANGA LONGA;
A inscrição na categoria APOIO TOTAL proporcionará os seguintes benefícios:



Apoio nutricional nos Pontos de Apoio;
Apoio técnico durante o percurso com mecânicos e mão-de-obra (peças cobradas à parte);



Apoio de carro na Trilha e moto circulando por todo o trajeto;



Apoio médico com ambulância por 12 horas;



Transporte de bicicleta de Brasília-DF a Formosa-GO e de Alto -Paraíso - GO a Brasília-DF



Transporte do participante inscrito de Brasília-DF a Formosa-GO e de Alto –Paraíso - GO a
Brasília - DF



Seguro da bicicleta contra roubo durante o traslado na VAN, a qual será entregue, na ida, em
Formosa- GO e na volta, em Alto Paraíso para Brasília.





Ao longo da trilha, a bicicleta não é coberta por nenhum seguro da Organização;



Seguro de vida, invalidez parcial/permanente e despesas médico/hospitalares do participante;



Medalha de participação.

A hospedagem e a alimentação no vilarejo do Forte (barracas) .

- Sobre as inscrições
VALORES
CATEGORIA: APOIO TOTAL (Disponibilidade de 40 vagas)
– 07/01/2016 – R$ 550,00(COM CAMISAS) R$ 480,00( SEM CAMISA): PAGAMENTO POR
DEPOSITO BANCÁRIO; BANCO DO BRASIL: C.C. 18757-7

a.g.- 1226-2

Ou pelo site WWW.sistime .com.br

CAMISAS DE CICLISMO
As camisas de ciclismo serão disponibilizadas nos seguintes tamanhos: P/PP/M/G/GG.
As camisas serão entregues juntamente com o Kit do atleta para quem escolheu o pacote
com CAMISA DE CICLISMO.

- Encerramento das inscrições 

07/01/2016 para o PACOTE COMPLETO ou o fim das vagas;

Em caso de desistência, esta deverá ser comunicada ao Organizador, com no máximo 10 dias de
antecedência do evento.

- Reclamação de dano sofrido por causa do transporte da
bicicleta em van da organização
O dano causado durante o transporte da bicicleta pela VAN é de responsabilidade da Organização
do Evento. Entretanto, o fato deve ser comunicado imediatamente à Organização, obedecidos os
seguintes prazos:


Descarregamento em Formosa – IMEDIATAMENTE após o recebimento da bicicleta;



Descarregamento em Brasília – IMEDIATAMENTE após o recebimento da bicicleta.
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DESCARREGAMENTO da bicicleta na carreta de carga da Van. A Organização tratará cada caso
separadamente.

- Transportes do ciclista e da bicicleta na van de apoio
O evento possui dois tipos de execução:


Ou o ciclista participa do evento pedalando a totalidade do percurso;



Ou utiliza, mesmo que momentaneamente, as Vans de apoio.

As Vans de Apoio existem para transportar os ciclistas que não podem/conseguem pedalar pelo
percurso, independente do motivo que lhes sobrevier. A lotação máxima da Van de Apoio é de 14
ciclistas.

- Pipocas e Participantes
participante que for visto auxiliando um “Pipoca” com comida ou bebidas pontos de apoio dos
atletas, montados pela Organização durante todo o percurso, poderá ter sua placa da bicicleta
retirada pelos Staff`s do evento.
Em todos os pontos de apoio haverá segurança(s) da Organização. Somente entrará no ponto de
apoio, o participante ou staff que estiver com a placa e bicicleta do DESAFIO DO FORTE 2016.

- Premiação
Todo o participante inscrito que conseguir completar o seu percurso, receberá 01(uma) medalha de
participação no evento.
O evento se desenrola por estradas de terra e pequenos trechos de travessias de BR`s,
todas abertas ao trânsito normal de veículos. Esteja atento, trafegue sempre em sua mão de
direção e respeite as leis de trânsito. Muita atenção nos cruzamentos, nas curvas e
indicações da Organização e sua equipe.
Para a execução do percurso, foram estipuladas velocidades mínimas (8 km/hora) e máximas (20
km por hora).
Ponto de Apoio é o local onde os participantes poderão usufruir de alimentação e bebida, além de
descansar e se preparar para o decorrer de seu desafio.
O participante que eventualmente, em um dos pontos, não estiver dentro do quadro horário
prescrito na Planilha, será recolhido pelo carro de resgate da Organização, podendo desistir do
evento ou continuar pedalando a partir de um dos pontos (de Apoio) à frente.

- Prescrições Finais
O Desafio do Forte é uma CICLOVIAGEM voltada para ciclistas interessados em participar de um
desafio. O sucesso nesse evento – realização completa do percurso dentro das imposições de

cumprimento de horários previstos no Regulamento – exige previamente, certa preparação física e
técnica.
A participação de forma aventureira, sem a mínima preparação e conhecimento de trilha, redundará
em sofrimento pessoal, podendo acarretar graves conseqüências físicas e psicológicas ao ciclista
inscrito. A organização do evento estimula os participantes que nunca realizaram um percurso de
longa distância, a experimentarem essa possibilidade, oferecendo o apoio logístico e de segurança
devidos. Contudo, espera que todos os participantes façam uma autocrítica de suas reais
possibilidades antes de realizarem suas inscrições.
A organização não se responsabilizará por nenhum tipo de suporte ou apoio aos
participantes que não estejam regularmente inscritos ou não identificados durante o
percurso.
Recomenda-se que os participantes não levem carros de apoio pessoal para acompanhá-los
durante o evento (há trechos em que nem mesmo os carros da Organização do evento podem
passar). Tal ação dificulta o pedal dos participantes, obstruindo as passagens e podendo gerar
acidentes desagradáveis. A Organização do DL disponibiliza pontos de apoio equipados com
alimentação e bebida, além de equipe preparada para resgate, a fim de atender todos os ciclistas
inscritos.
Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para participar do
evento, pois a Organização não se responsabilizará pela sua saúde e integridade física. A
organização do evento colocará à disposição dos ciclistas, para qualquer tipo de emergência,
serviço
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público mais próximo do local do evento. Contudo, o ciclista poderá se decidir por outro sistema de
atendimento,

eximindo

a

Organização

de

qualquer

responsabilidade,

desde

a

remoção/transferência, até seu atendimento médico.
Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores e apoiadores,
de qualquer valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no
evento, independente do motivo, tampouco por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que
porventura os participantes venham a sofrer por sua participação na cicloviagem, exceto os itens
cobertos no seguro do evento.
Todos os participantes aceitam e concordam em ceder o uso de suas imagens, sons de suas vozes
e de seus nomes em fotos, jornais, revistas, internet, filmes, rádios, televisão e anúncios
informativos, promocionais ou publicitários, relativos à cicloviagem, sem acarretar nenhum ônus
aos Organizadores da competição.

Poderá a Organização do Desafio do Forte, suspender ou mudar o percurso do evento por
questões de segurança pública, manifestações políticas, vandalismo ou outro motivo de força maior
sem aviso prévio aos participantes, assim como alterar esse Regulamento.
Recomenda-se a leitura, discussão e impressão dos documentos básicos desse evento,
especialmente o Regulamento e seus anexos, as Orientações ao Participante, e outros
documentos disponibilizados .

- Contato e informações
91581482 (TIM)
81062346 (TIM)

APOIADORES,
PARCEIROS
PATROCINADORES

E

