
DESAFIO FLONA VIRTUAL 2021 

Em virtude do cancelamento por conta da pandemia do novo Coronavírus, o 

DESAFIO FLONA DE MOUTAIN BIKE, que seria realizado no mês de setembro de 

2020, está sendo planejado e organizado entre o Grupo CARCARÁ EVENTOS 

ESPORTIVOS (organizadores do Desafio Flona de Mountain Bike) e Direção da 

Floresta Nacional de Brasília ( FLONA), para ser realizado de forma “virtual” no primeiro 

semestre de 2021, sempre seguindo as medidas e regras de segurança sanitárias impostas 

pelos órgãos de saúde, principalmente pela OMS – Organização Mundial de Saúde.  

REGULAMENTO GERAL DESAFIO VIRTUAL 

O DESAFIO 

O Desafio Flona Virtual estará aberto a todos os amantes do Ciclismo de Mountain 

Bike, seja atleta profissional, amador, entusiasta, crianças, adolescentes, PCD e 

cadeirantes. As inscrições serão disponibilizadas no período de 01 de junho a 10 de julho 

de 2021, no site da Sistime (www.sistime.com.br). O Desafio Flona Virtual possibilita 

que qualquer pessoa participe, basta escolher uma das opções de participação disponíveis: 

PERCURSO ou DISTÂNCIA. A data limite de inscrição é dia 10 de julho de 2021, 

após efetuar a inscrição e pagamento o atleta poderá marcar seu melhor tempo a qualquer 

momento e terá do dia 11 de julho a 25 de julho para enviar o registro do Strava ou GPS 

para validação junto à equipe de organização e da SISTIME CRONOMETRAGEM que 

ficarão responsáveis pela leitura e conferência e dos resultados. 

OPÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

PERCURSO 

 

O Desafio será no formato presencial, para concluir sua atividade no percurso, e 

"Virtual" ao enviar o resultado alcançado pelo Strava. O atleta terá 15 dias (11 de julho a 

25 de julho) para confirmar sua atividade e enviá-la. Os atletas que escolherem a opção 

de PERCURSO, este deverá obrigatoriamente ser realizado nos percursos exclusivos 

de 48km, 25km, na FLORESTA NACIONAL DE BRASÌLIA – FLONA DF. Que fica 

aberto ao público de segunda a domingo das 07h00 às 17h00 e será disponibilizado 

TRACK LOG GPS, bem como a criação do percurso (segmento no aplicativo STRAVA.) 

e estes sinalizados nas cores fundo preto e setas em formato de pneu de bicicleta em 

amarelo em todas as suas trajetórias em árvores, mourões, pedras, placas e outros.  

 

- 25km Percurso - a partir de 12 anos, Masculino e Feminino. 

- 48km Percurso oficial do Desafio Flona - a partir de 16 anos Masculino e 

Feminino. 

CATEGORIAS 

 

- Master Masculino e Feminino A -18 a 39 anos-------------------------------- 48km 

- Master Masculino e Feminino B -40 a 55 anos---------------------------------48km  

- Veterano 55 anos em diante ------------------------------------------------------48km 

- Turismo A Masculino e Feminino 16 a 39 anos--------------------------------48km 

- Turismo B Masculino e Feminino 40 anos em diante -------------------------48km 

- Open Masculino e Feminino de 12 anos em diante-----------------------------25km 

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


DISTÂNCIA  

- 5km distância - (KID’S, crianças de 6 a 11 anos e iniciantes), masculino e 

feminino, podendo a criança utilizar o strava de um adulto responsável. 

-5km distância (cadeirantes, podendo ter um guia), Masculino e Feminino. 

 

O Atleta que optar pelo seguimento Distância deverá escolher o percurso do 

Circuito Flona 5KM, sinalizado com o fundo preto e setas direcionais na cor em Branco. 

 

MODELOS DE SINALIZAÇÃO PARA O DESAFIO FLONA VIRTUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGRAS GERAIS DO EVENTO. 

 

Ao participar do Desafio Flona Virtual, o atleta assume total responsabilidade 

pelas informações fornecidas no ato da inscrição. O atleta declara gozar de boa saúde e 

estar apto para praticar atividade física, bem como declara aceitar e acatar totalmente o 

regulamento e regras da competição. Assume quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação;  

Ao participar do Desafio Flona Virtual, o atleta cede gratuitamente os direitos de 

utilização de sua imagem, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a serem 

auferida com direitos de divulgação, promoções, internets e qualquer mídia, em qualquer 

tempo; 

  Não haverá reembolso por parte da organização de nenhum valor correspondente 

a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas durante a realização das atividades 

propostas, independente de qual for o motivo;  

A Organização, recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de 

teste de COVID-19 prévio para todos os atletas participantes, seja em qualquer das 

distâncias escolhidas. 

O atleta se compromete em obedecer às normas de protocolo sanitário em período 

de pandemia em não aglomerar com mais de seis pessoas numa distância mínima de 2 

metros, usar máscara enquanto estiver nas dependências da FLORESTA NACIONAL 

DE BRASÌLIA, lavar as mãos e usar álcool em gel. (o Atleta poderá retirar a máscara 

durante a atividade proposta e coloca- lá novamente assim que chegar à área de 

concentração).     

 

 

KIT DE PARTICIPAÇÃO 

 

Todos os inscritos pagantes receberão o KIT de participação: 

 

• Medalha exclusiva do Desafio Flona Virtual; 

• Camiseta casual do Desafio Flona Virtual; 



• Certificado digital de Participação (disponível para download após a 

conclusão do desafio); 

• Foto personalizada com moldura do Desafio Flona Virtual. Mediante ao 

pedido prévio do participante inscrito para o Instagram do @desafioflona) 

• Squeeze (Garrafinha) do Desafio Flona Virtual.  

           OBS:  A entrega dos Kits se dará nos dias nos dias 31 de julho (sábado) das 

08h às 16h e 01 de agosto (domingo) das 08h às 14h.   

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão realizadas no site www.sistime.com.br  

As inscrições serão pagas através de boleto bancário ou cartão de crédito e será 

disponibilizado no ato da inscrição pela Sistime Cronometragem.  

 

Valores:  
               1° Lote - R$ 59,90 de 01 de junho a 10 de junho de 2021  

               2º Lote - R$ 79,90 de 11 de junho a 30 de junho de 2021  

   3º Lote - R$ 99,90 de 01 de julho a 10 de julho de 2021 

  

A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou 

ainda adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função de necessidades de 

saúde ou decretos publicados.  

 

PROCEDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO 

 

Acessar o site www.sistime.com.br escolher a modalidade (percurso ou 

distância) que deseja participar, preencher os formulários de inscrições por completo e 

efetivar o pagamento de acordo com as opções escolhidas pelo atleta. Não haverá 

reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por nenhum motivo. A 

inscrição é pessoal e intransferível, não sendo possível repassar para terceiros.  

 

COMPROVAÇÃO DA CORRIDA 

 

Após a confirmação da inscrição, o atleta estará devidamente cadastrado e apto a cumprir 

o Desafio Flona Virtual através da opção de participação escolhida (percurso ou 

distância), e terá o prazo de 15 dias após o encerramento das inscrições para realizar a 

sua participação individual, registrar e enviar seu desempenho por meio do upload do link 

que será disponível para envio da atividade do Strava. 

A validação deverá ser feita através do envio dos dados da atividade, que o atleta 

participará durante a execução do seu desafio e deverá ser fornecido diretamente ao 

SISTIME CRONOMETRAGEM que disponibilizará “Link e login” para que seja 

validado no período de 11 de julho a 25 de julho.  

Todos os dados enviados pelo atleta serão analisados pela organização do evento e a 

empresa contratada para este fim que dará o resultado oficial do Desafio Flona Virtual. 

 

 

RANKING 

 

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


Todos os atletas terão uma classificação OFICIAL dos resultados após divulgação 

pela empresa SISTIME CRONOMETRAGEM, onde será formado um ranking, após a 

validação dos resultados. 

 

PREMIAÇÃO 

 

• Todos os atletas inscritos pagantes receberão medalhas de participação 

• Todos os inscritos pagantes participarão dos sorteios de brindes promocionais 

oferecidos por parceiros apoiadores, que serão realizados através do Instagram e 

Facebook do Desafio Flona e do Carcará Eventos Esportivos, para receber o 

prêmio, o atleta deverá seguir as orientações na postagem oficial definida pela 

organização.  

• Troféu e Brinde para os atletas (Masculino e Feminino) que obtiverem os 3 Três 

primeiros melhores tempos da categoria Percurso 48km e 25km.   

• Medalha e Brinde para os atletas de distância 5km 

• Premiação para os melhores tempos de 4 seguimentos meta volante que serão 

marcados no percurso.  

• Passaporte para os 02 primeiros melhores colocados masculinos e feminino para 

o V Desafio Flona de Mountain Bike 2021 (evento presencial previsto para 

setembro de 2021). 

• A premiação presencial ocorrerá nos dias 31 de julho (sábado) das 08h às 16h e 

01 de agosto (domingo) das 08h às 14h, somente para os atletas classificados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de 

desistência ou não cumprimento do desafio em que está inscrito.  

• Casos omissos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente pela equipe 

organizacional do Desafio Flona Virtual. 

• A organização oferecerá apoio e segurança aos participantes nos finais de semana 

e feriado durante o período de realização do evento.  

• Cada atleta deverá portar alimentação e água suficiente para durar o tempo 

necessário de conclusão da atividade proposta. 

• Todo atleta deverá utilizar os itens de segurança para a prática da MTB (capacete, 

óculos, roupas adequadas e luvas). 

• A Floresta Nacional ficará aberto todos os dias de segunda a domingo para 

realização das atividades.  

• O uso da máscara é obrigatório na concentração, podendo ser retirado durante a 

atividade.  

 

 

 
 

CONTATO: Manoel Tonhá 

FONE: 61 983489496 Whatsapp 

EMAIL: manotonha@hotmail.com 


