
   
 

REGULAMENTO ( MTB )  

 

  Nós da MTB2 Assessoria esportiva temos o prazer de convidar para o 

evento que vai te levar ao mais repleto paraíso do esporte de aventura: 

PIRIROOTS 2019. 

 

Data e local: 

- 28, 29 e 30 de junho 

- PIRENÓPOLIS / GO 

Quanto a participação: 

1- Os participantes deveram saber que aceitaremos inscrições no site da 

sistime: www.sistime.com.br; E no caso de inscrições para grupos acima 

de 10 pessoas, fazer direto com a organização com desconto de 10%. 

 

2- Em hipótese alguma, serão aceitas inscrições fora do período 

determinado ou fora dos canais oferecidos acima; 

3- As inscrições serão oferecidas em 3 lotes distintos: 

 Lote 1 – R$ 250,00 até o dia 15/05 ou 80 inscritos; 

 Lote 2 – R$ 300,00 do dia 16/05 até 16/06;  

 Lote 3 – R$ 350,00 do dia 17/06 até  22/06.  

Em qualquer lote é possível parcelar a inscrição em 2x no cartão de 

crédito (Neste caso será cobrada uma taxa extra). 

4- As inscrições são limitadas em 150 participantes. Sabendo disso, 

aconselhamos que assim que concluírem a inscrição através do site, 

efetuem o pagamento o mais rápido possível; 

5- Serão admitidas inscrições de menores de idade, uma vez que sejam 

acompanhados pelos responsáveis no dia do evento; 

6- O atleta que se ausentar no dia do evento não terá direito a reembolso e 

nem ceder sua vaga a alguém, porém, após o evento, entrar em contato 

com a organização para que pegue o seu KIT individual; 

7- Casos específicos serão solucionados pela comissão organizadora. 

 

 

 

 

 

 

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


   
 

 

Especificações: 

 

1- É indispensável a TODOS os atletas, a participação no 

CONGRESSO TÉCNICO, onde serão sanadas todas as dúvidas e 

expostas todas as questões, tais como: percurso, horários de saída e 

chegada, níveis de dificuldade, pontos de apoio e hidratação, 

apresentação dos guias e demais auxiliares, etc;  

 

2- A entrega do KIT atleta será feita antes do Congresso, na cidade de 

Pirenópolis. Não sendo permitido o participante, retirar um kit que 

não seja o seu. Quem não conseguir pegar seu kit na sexta (28), 

entrar em contato com a organização para pegá-lo no domingo após 

o encerramento do evento ou na semana seguinte ao mesmo. No 

sábado e domingo de manhã não terá entrega de kits. 

 

3- Para retirada dos kits é OBRIGATÓRIO a entrega de 2kg de 

alimento não perecível (exceto sal e açúcar), afim de ajudarmos uma 

instituição do município. 

 

4- Serão disponibilizados 2 (dois) percursos no sábado e 2 (dois) no 

domingo. Sendo um deles, com nível de exigência física e técnica 

muito baixo/baixo, indicado para iniciantes no esporte, que querem 

apenas se divertir, relaxar e fazer muitas fotos. Com várias paradas e 

média horária baixa e confortável. O outro percurso já é indicado 

para iniciados e atletas já experientes, com nível de exigência física e 

técnica médio/alto. Neste percurso teremos menos paradas, paradas 

menos demoradas e com média horária mais elevada. 

 

 

5- O horário de saída apresentado a TODOS no dia do Congresso 

técnico será religiosamente respeitado, logo, participantes que não 

estiverem posicionados no horário pré-determinado, não participarão. 

 

6- Pedimos a todos os participantes que usem a camisa oficial do 

evento no sábado, afim de fazermos a foto oficial. 

 

 

7- É de inteira reponsabilidade do participante, estar com seu 

equipamento revisado, com todos os KITS de pequenos reparos 

consigo (Câmara de ar reserva, espátula, óleo lubrificante, chave de 



   
corrente, etc) e, obrigatoriamente com todos os EPI’s (LUVA, 

ÓCULOS e CAPACETE). 

 

8- Diante da realidade da atividade ser em área aberta, pedimos a 

todos os participantes que levem seu protetor solar; 

 

 

9- Questões para além dos aqui citado, serão expostas no 

CONGRESSO TÉCNICO. 

 

DEVERES DA ORGANIZAÇÃO: 

 

1- A organização fornecerá um Kit individual (camisa ciclismo,squeeze, 

meia ciclismo, placa bike em PVC e brindes dos patrocinadores ) sendo 

o mesmo apenas retirado pelo atleta inscrito; 

 

2- A organização fará um seguro individual para cada participante. Os 

valores referentes as apólices serão abordados no congresso técnico; 

 

 

3- Serão disponibilizados pontos de apoio durante os percursos, onde 

teremos alguns com apenas água, e outros com bebidas e alimentação; 

 

4- Oferecer a todos os participantes o que foi contratado, afim de 

fomentarmos e elevarmos o nível de qualidade e prestação de serviços 

em eventos. 

 

 

5- Fazer a limpeza total das estradas e trilhas por onde iremos transitar, 

assim como, ter autorização e se for o caso, remunerar os donos das 

propriedades particulares por onde passaremos. 

 

6- Quaisquer mudanças ocorridas dentro deste regulamento, serão 

enviadas por e-mail aos participantes. 

 

 

INFORMAÇÕES: 

GUSTAVO : (62) 98129-3376 

MARRECO: (62) 99143-7591 

BRUNO AUGUSTO: (62) 99115-2221 

 



   
EMAIL: pirirootsbike@gmail.com 

FACEBOOK: Piri Roots  INSTAGRAM: @piriroots 

mailto:pirirootsbike@gmail.com

