
Regulamento do PEDAL COBRA ROSA 

 

 

SOBRE O EVENTO 

O pedal cobra rosa acontecerá na Cidade Ocidental - GO 

Trata-se de um desafio de Superação, Resistência e habilidade de mountain bike, somente 
para mulheres. 

Atenção para os protocolos de segurança, antes da largada as atletas deverão estar com 
mascará e na retirada do kit só será entregue a numeração se a atleta estiver usando 
máscara. A organização disponibilizará máscara descartável para as atletas que subirem 
ao pódio e álcool para higienização das mãos. 

 O desafio será realizado em uma única etapa, no dia 10/10/2021 com percurso já 
definido. 

 Percurso de 55km de pura superação e emoção. 
 A realização do evento será na Igreja do Mesquita, onde será a largada e chegada. 
 A segurança e a integridade física do atleta são de sua inteira responsabilidade, sendo 

que os organizadores e apoiadores em nenhuma circunstância poderão ser 
responsabilizados por acidentes, roubo, furto, extravio, quebra de equipamentos e 
outras ocorrências, ficando a responsabilidade dos mesmos limitada à solicitação da 
participação dos serviços de socorro privado no dia do evento que a organização 
contratar. 

 

 Todas as atletas que completarem o percurso receberá uma linda medalha e Troféu 
para as 5º primeiras de todas as categorias. 

 Valor da inscrição será de R$80,00 reais até o dia 20/09/2021, não haverá 2º lote. 

 

 

 AS CATEGORIAS: 
o Elite 
o Intermediário 
o Iniciante 

 

 

 PREMIAÇÃO 
o Categoria Elite 

 1º R$250,00 
 2º R$200,00 
 3º R$150,00 
 4º R$100,00 
 5º R$75,00 

 
o Categoria Intermediário 

 1º R$200,00 
 2º R$150,00 
 3º R$100,00 
 4º R$75,00 

Não haverá inscrição fora do site: https://www.sistime.com.br



 5º R$50,00 
 

o Categoria Iniciante 
 1º R$150,00 
 2º R$100,00 
 3º R$75,00 
 4º R$50,00 
 5º R$40,00 

 

o Categoria Infantil 
 1º R$70,00 
 2º R$60,00 
 3º R$50,00 
 4º R$40,00 
 5º R$30,00 

 

 

 Crianças de 4 a 7 anos com autorização dos responsáveis. 
 Ao realizar a inscrição a atleta declara bom estado de saúde, estar 

apto físico e psicológico para o desafio e não ter nenhum impedimento 
médico à sua participação do desafio. 

o  
 A atleta compromete-se a respeitar as normas do desafio, o meio 

ambiente e outras atletas e o público que prestigia a competição e 
aceita todos os itens deste regulamento. 

Desistência ou substituição da Atleta 

 Em caso de substituição da atleta comunicar a organização até às 22hs do dia 
08/10/2021. A atleta terá a opção de transferir sua inscrição a outra interessada, e 
neste caso, ambos deverão entrar em contato com os organizadores para que sejam 
tomadas as providências necessárias à substituição. 

 

    PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM 

 O desafio poderá será gravado em vídeo e/ou fotografada. As atletas que tiverem 
alguma restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. 
Caso contrário, todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de 
uso, em qualquer data, sem qualquer compensação financeira. 

 

  

 




