
 

 

PEDAL & RESENHA – SOLIDÁRIO  

Dia 03 de maio – Fazendinha – Jataí-GO 

Edição ano 2020 - Renda 100% beneficente    

  

QUEM SOMOS? 

Grupo de amigos ciclistas, amantes desse esporte, começamos a nos reunir em 2017 e partir 
daí foram muitos pedais e resenhas. 

Em 2017, 2018 e 2019 também fizemos parte de um grande projeto a “Maratona Jataí Race” 
uma prova de Mountain Bike onde mais de 1000 atletas participaram das 03 edições 
consecutivas. 

Agora em 2020 o ano é diferente e o propósito é outro, por gratidão e competência decidimos 
realizar um evento 100% beneficente e nesse ano adotamos a ideia de contribuir com duas 
entidades de nossa cidade que realmente necessitam de atenção e contribuição, são elas: 

Albergue São Vicente de Paulo:  Onde existe72 internos.  

Associação Favos  - Em 2019 ajudou mais de 400 pacientes com câncer.  

  

O EVENTO 

O nosso evento será limitado a 150 o número de participantes, será um passeio onde o desafio 

consiste e um pedal pelas estradas rurais do município, percorrendo um percurso de 50KM, 

ao final do passeio teremos uma resenha completa, com Praça de Alimentação, Chopp e 

bebidas, Brinquedoteca para a criançada e Som ao vivo com a Banda Rivotrio de Rio Verde-

GO. 

O nosso objetivo é proporcionar momentos únicos a todos participantes e convidados 

presentes. 

 

 

DESCRIÇÃO DO KIT PEDAL & RESENHA 
 

01 Camisa Oficial do Evento 

02 Pulseiras de Acesso ao Evento 

02 Vales Bebida (Chopp ou Refri) 

01 Vale Food 

01 Caneca 450 ml 

01 Medalha Finish  

CAMISA OFICIAL DO EVENTO  
 

Camisa de ciclismo, SOBROSA, Tecido de última geração DRY Pólen com proteção UV50!  
  



 

 

ENTREGAS DOS KITS   

Somente serão entregues os kits aos atletas mediante a apresentação de documento de identidade 

e/ou recibo de confirmação de inscrição. 

 

DIA: 02 DE MAIO (SÁBADO) – ENTREGA DOS KITS PARA TODOS INSCRITOS 

HORÁRIO: DAS 14:00H AS 19:00H 

LOCAL: ROYAL CLOTHES – Av. Veriano de Oliveira Lima (antiga Rio Verde), Número 1014 – 

Em frente Posto Masut – Fone: 64 99988 4818 

 

KIT PRÉ-EVENTO  

Camisa oficial, Pulseiras de acesso ao local da resenha. 

*Inscrição para casal dá direito a 02 (duas) pulseiras de acesso ao evento; 

*É Obrigatório o uso da camisa oficial e da pulseira durante todo o evento. 

 

KIT PÓS-EVENTO – Será entregue na chegada. 

01 Medalha Finish, 01 Caneca 450ml, 02 Vale Bebida (Chopp ou Refri) , 01 Vale Food (03 

Opções de nossos parceiros Brasa de Chão e Vale da Pedra Foods);  

 

OBS.: No local do evento serão vendidos: Chopp, Refri, Água, 03 tipo de Refeições e/ou 

Lanches, Brinquedoteca. Toda renda será convertida em doações para as entidades.  

 

CICLISTAS DE JATAÍ DEVERÃO TIRAR OS KITS PRÉ-EVENTO NO DIA 02 DE 

MAIO NA LOJA ROYAL CLOTHES 

 

DATA E HORÁRIO DO PEDAL 

Dia e horário do evento – 03/05/2020, O PASSEIO terá saída pontual às 08:00h.  

O Parque de Exposições será aberto as 07:00h ,  

NO DIA DO EVENTO SERÁ ENTREGUE OS KITS SOMENTE PARA CICLISTAS DE OUTRAS CIDADES. 

!! Cheguem mais cedo e evitem perder o passeio !! 

 

DATA E HORÁRIO DA RESENHA 

Terá início logo após a chegada do passeio 



 

 

INSCRIÇÃO  

Serão disponibilizadas para o evento 150 inscrições conforme programação abaixo ou até 

acabar as vagas; 

 

LOTE 01 – 01/02/2020 A 11/02/2020 (LOTE LANÇAMENTO) 

CASAL– R$200,00  

INDIVIDUAL – R$120,00 

 

LOTE 02 – 12/02/2020 A 31/03/2020   

CASAL– R$240,00  

INDIVIDUAL – R$150,00 

 

LOTE 03 – 01/04/2019 A 10/04/2020  (LOTE FINAL)  

CASAL– R$270,00  

INDIVIDUAL – R$170,00 

ATENÇÃO: a inscrição é considerada definitiva, nenhum reembolso será feito, exceto sob 

apresentação de atestado médico, porém um montante de 10 reais será retido. 

 

Inscrições somente no site oficial do evento 

www.sistime.com.br 

 

Ciclistas da cidade de JATAÍ-GO poderá estar indo na loja DANILO BIKE e efetuar sua inscrição. 

Será disponibilizado alguns ingressos para a resenha, serão limitados com o valor de R$50,00 

MENORES DE 18 ANOS ACOMPANHADOS DOS PAÍS DEVIDAMENTE INSCRITOS NO EVENTO NÃO 

PAGAM PARA ENTRAR NO EVENTO. 

Poderá ser prorrogado ou antecipado por iniciativa da organização do evento caso esta entenda que 

isso possibilitará uma melhor execução ou gerenciamento do evento ou de seus recursos, sem que 

seja necessária a informação prévia por qualquer meio que seja.  

Não serão aceitas inscrições em hipótese alguma após o dia 10 de abril de 2020. Inscrições feitas e 

não pagas caberá ao organizador do evento aprovar ou não. 

Atletas de 12 a 16 anos só irão no passeio quando acompanhados por responsável legal, munidos de 

documento de identidade.  

No ato da inscrição o atleta pagará o valor da inscrição cobrado no período.  

 

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


 

 

IMPORTANTE: Ao fazer a inscrição, o atleta declara gozar de boa saúde, estar preparado física e 

psicologicamente para participar do desafio e não ter nenhum impedimento médico à sua participação 

na mesma. O mesmo compromete-se a respeitar as normas do evento, respeitar o meio ambiente ao 

longo do percurso e os outros atletas e aceitam incondicionalmente todas as cláusulas deste 

regulamento. 

 

 

PERCURSO  

O percurso será de 50KM , será marcado com placas de sinalização, haverá apoio de membros do 

grupo Pedal & Resenha durante todo o passeio, haverá carro de apoio, haverá um ponto de hidratação 

com frutas. 

 

 

Será convidado (a) a se retirar do evento o atleta que:  

NÃO FAZER O USO DA CAMISA OFICIAL E DA PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO; 

Apresentar-se sob efeito de álcool ou qualquer outra droga ilegal.; 

Desrespeitar qualquer componente da equipe organizadora; 

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

Caso a organização do evento perceba que um atleta não atende as condições físicas ou de saúde 

necessárias para a participação no evento ou o mesmo não conseguirá completar o percurso dentro 

do tempo estimado pela organização a mesma poderá a qualquer momento solicitar ao atleta que se 

retire do passeio.  

 

 

 

PEDAL & RESENHA SOLIDÁRIO 

O conteúdo do regulamento é de total responsabilidade dos organizadores do evento.  

 

Jatai-GO, 29 de Janeiro de 2020 

 


