
 

 

1. Objetivo: 

1.1. Com o objetivo de desenvolver o ciclismo em nosso estado e promover o esporte a nível amador e 
profissional, realizaremos o Carnaval Super Climb, que acontecerá nas proximidades do 
município de Cuiabá-MT. 

1.2. Este regulamento tem por objetivo organizar e garantir a segurança dos participantes, Staffs(apoio) 
e organização, para o bom acontecimento do evento. 

1.3. O Carnaval Super Climb será um evento destinado ao desafio e treinamento, sem qualquer 
vínculo no critério competição por parte da organização do evento. 

2. Evento: 

2.1. O evento acontecerá entre os dias 27 de Fevereiro à 01 de Março, em percursos na proximidade de 
Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso.  

2.2. O evento acontecerá nas proximidades de Cuiabá, para evitar a proximidade com festas para 
proporcionar maior segurança. 

2.3. O Carnaval Super Climb propõe muito desafio, por este motivo recomendamos que o 
participante tenha um experiência Intermediária a Avançada. 

2.4. Os percursos serão todos em estrada de asfalto, isso não quer dizer que existirá proibições para os 
Tipos de Bicicleta. Fica Liberado a utilização de bicicletas de Estrada, Mtb, Gravel, e-Bike, etc. 

2.5. A organização não tem responsabilidade sobre qualquer acidente antes, durante e após o Evento, 
nem sobre problemas de saúde dos participantes. 

2.6. Menores de idade: deverão cumprir todas as solicitações prévias para participar, a organização 
entrará em contato com cada responsável pelo atleta menor de idade para solicitar a 
documentação. 

2.7. Por se tratar de uma prova durante a pandemia do COVID-19, os atletas terão que obedecer aos 
protocolos existentes no município/estado na data do evento caso existir. 

 

3. Programação: 

3.1. 25 de Fevereiro: Entrega de kits – A DEFINIR – SERÁ DIVULGADO NO INSTAGRAM E WHATSAPP 
3.2. 26 de Fevereiro: Entrega de kits – A DEFINIR – SERÁ DIVULGADO NO INSTAGRAM E WHATSAPP 
3.3. 26 de Fevereiro à 19h: Orientação dos Atletas e Motoristas do Carros de Apoio – A DEFINIR – SERÁ 

DIVULGADO NO INSTAGRAM E WHATSAPP 
3.4. 27 de Fevereiro: 1º Dia – BR364 – Ponto de Encontro: Restaurante do Trevo.  

Link Google Maps https://goo.gl/maps/RDekAsSAQBNMpvCcA 
Concentração 5h30 – Saída 6h00. 

3.5. 28 de Fevereiro: 2º Dia – MT351 – Ponto de Encontro: Próximo da Rotatória do Trevo da Estrada do 
Manso.  
Link Google Maps https://goo.gl/maps/waaSX3efgXy1iVvPA 
Concentração 5h30 – Saída 6h00. 

3.6. 01 de Março: 3º Dia – MT251 – Ponto de Encontro: Entrada da Estrada do CINDACTA. 
Link Google Maps https://goo.gl/maps/2r13my8pfXSBTRLz9 
Concentração 5h30 – Saída 6h00. 

4. Inscrições: 

4.1. Deverá ser feita exclusivamente no site https://sistime.com.br/eventos/. 
Abertura das Inscrições 10 de Janeiro de 2022.  

4.2. LOTE ÚNICO: Apenas 70 Vagas, período de inscrições 10 de Janeiro à 06 de Fevereiro 
de 2022.  

4.3. KIT DESAFIO: Valor R$ 399,90 + Taxa Administrativa. 
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- 01 Camisa Carnaval Super Climb – Modelo ULTRA XC – Marca ARRIVAL. 
- 06 Sachês do ISOTONICO HYDRAMAXI SUDRACT 
- 06 Sachês do ENERGY PRO GEL SUDRACT 
- 03 Sachês do ENERGY PRO GEL BLACK SUDRACT 
- SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS 
-APOIO E HIDRATAÇÃO DURANTE OS PERCURSOS.  
 

4.4. KIT DESAFIO PREMIUM: Valor R$ 869,90 + Taxa Administrativa. 
- 01 Camisa Carnaval Super Climb – Modelo ULTRA XC – Marca ARRIVAL. 
- 01 Bretelle – Modelo ULTRA XC (forro 8 horas) – Marca ARRIVAL. 
- 01 Par de MEIA POLIAMIDA – Marca ARRIVAL. 
- 10 Sachês do ENERGY PRO GEL SUDRACT 
- 05 Sachês do ENERGY PRO GEL BLACK SUDRACT 
- 10 Sachês do ISOTONICO HYDRAMAXI SUDRACT 
- 05 Sachês do RECOVERY X 4:1 
- SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS 
- APOIO E HIDRATAÇÃO DURANTE OS PERCURSOS. 
 

4.5. AUTORIZAÇÃO: Ao se inscrever o Participantes e/ou Equipe e/ou Assessoria autoriza 
automaticamente o direito de uso de imagens individuais e coletivas para todos os fins de 
divulgações do evento nessa e em outras edições. 
 
 
 

5. Política de Cancelamento / Reembolso Parcial / Transferência: 
 
5.1. Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o valor da inscrição aos 

participantes que desistirem de participar em hipótese alguma. Somente para pedidos dentro do 
prazo de 7 dias após a compra online. Conforme Art. 49 do Cód de Def do Consumidor, Lei 8078/90. 

5.2. O reembolso total por CANCELAMENTO, mediante validação direta da Empresa TOUR DE CUIABÁ, 
respeitará o artigo 49 da lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor: 
“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato 
de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.” 

5.3. Não será permitida a transferência da inscrição para outro participante. 
5.4. Em caso de transferência da inscrição para outro Evento da Empresa Tour de Cuiabá será cobrada 

diferença de valores das inscrições correspondentes ou se houver diferença inferior no valor ficará 
um crédito para o Inscrito. 

5.5. O participante detentor da vaga deverá comunicar a organização do evento a respeito da 
transferência para o ano subsequente, informando o nome, CPF e Data de Nascimento. 
(contato@tourdecuiaba.com.br). 
 

6. Retirada do Kit: 

6.1. A entrega de Kit’s ocorrerá nos dias 25 e 26 de fevereiro e informaremos Local e Horários, 
Via E-mail, WhatsApp, Instagram. 

6.2. O Kit será conforme opção escolhida pelo participante. 
6.3. O Kit do Atleta só poderá ser retirado nas datas e horários estipulados mediante apresentação dos 

seguintes documentos: documento de identificação válido com foto e o Termo de 
responsabilidade preenchido e assinado. 

6.4. A retirada de Kit por Terceiros somente será permitida mediante apresentação do Termo de 
Retirada por terceiros preenchido e reconhecido firma, o Termo de Responsabilidade preenchido 
e assinado e documento de identificação válido com foto. 

6.5. Na retirada do kit, o retirante do mesmo deve conferir os itens do kit. Não serão aceitas reclamações 
posteriores a entrega de kit. 

6.6. Inscritos no evento com menos de 18 anos completos, deverão apresentar Documento de 
autorização de participação assinados pelo responsável e reconhecido firma, com documento de 
identificação válido com foto do responsável. E deverão cumprir também o item 6.3. 

mailto:contato@tourdecuiaba.com.br


 

 

6.7. Os itens acima solicitados são obrigatórios, não havendo o cumprimento impossibilitará o 
participante de retirar o Kit. 

7. Participantes: 

7.1. Todos os participantes, atletas, dirigentes, técnicos, mecânicos e convidados em geral, devem tomar 
conhecimento deste regulamento, de conformidade com as normas, e ao aceitar a sua inclusão no 
Carnaval Super Climb, assumem o compromisso de respeitá-lo, bem como acatar as autoridades do 
evento e suas decisões. 

7.2. Cabe exclusivamente ao inscrito a responsabilidade de conferir seus dados de inscrição. 
7.3. Todos os integrantes do evento indistintamente deverão acatar o Código de Trânsito Brasileiro. 
7.4. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de 

nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no 
evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que 
por ventura os participantes venham a sofrer durante a participação neste evento. 

8. Caravana ou Veículos de Apoio: 

8.1. Os motoristas do Veiculos de Apoio devem ir na Reunião de Orientação que será no dia 26 de 
Fevereiro as 19h, o Local da Reunião será divulgado posteriormente. 

8.2. Todos os veículos do Apoio indistintamente deverão acatar o Código de Trânsito Brasileiro. 
8.3. Quanto aos carros de apoio de equipes, assessorias, será formada uma caravana visando a 

segurança dos participantes e dos veículos que transitam pelas vias. 
8.4. A caravana sempre irá se posicionar para facilitar o fluxo do trânsito, sempre que possível ajudando 

os motoristas que transitam pela via a fazerem ultrapassagens seguras 
8.5. No 3º dia do Evento não haverá apoio móvel por parte das equipes e assessorias. 
8.6. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de 

nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no 
evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que 
por ventura os participantes venham a sofrer durante a participação neste evento. 
 

9. Percursos: 

9.1. O Carnaval Super Climb, será realizado em 03 dias. 
9.2. Em ambas os dias, os participantes devem estar pontualmente no ponto de encontro conforme 

horário de concentração (5h30), estar usando os acessórios mínimos de segurança e de preferência 
com a Camisa do Evento. 
 

9.3. 1º Dia: BR-364 – DATA 27 DE FEVEREIRO DE 2022  
- Ponto de Encontro: Restaurante do Trevo.  
- Link Google Maps https://goo.gl/maps/RDekAsSAQBNMpvCcA 
- Concentração 5h30 – Saída 6h00 
- Distância 98 Km – Altimetria 1.660m  
- Percurso: Saída do Restaurante do Trevo > Subiremos a Serra de São Vicente > Desceremos 
sentido Hotel Águas Quentes, faremos o retorno na frente do Hotel > Subindo a Serrinha das Águas 
Quentes sentido BR364 > na BR364 seguiremos sentido Campo Verde > Retorno será feito no 1º 
Retorno após Restaurante Pedra Branca > Desceremos a Serra de São Vicente > fazendo o Retorno 
pela Bifurcação finalizando o 1º dia no ponto de encontro, o Restaurante do Trevo. 
 

9.4. 2º Dia: MT-351 – DATA 27 DE FEVEREIRO DE 2022  
        - Ponto de Encontro: Próximo da Rotatória do Trevo do Manso. 
        - Link Google Maps https://goo.gl/maps/waaSX3efgXy1iVvPA  
        - Concentração 5h30 – Saída 6h00 
        - Distância 85 Km – Altimetria 1.460m  
        - Percurso: Saída será Próximo da Rotatória do Trevo do Manso > Sairemos na MT351 com sentindo a 
Barragem do Manso > O Retorno será feito com 42,5 Km, pouco antes do Bar do Naldo > e retornaremos 
para o Local de saída alguns metros antes da Rotatória do Trevo do Manso. 
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9.5. 3º Dia: ESTRADA DO CINDACTA – DATA 01 DE MARÇO DE 2022  
        - Ponto de Encontro: Entrada da Estrada do CINDACTA. 
        - Link Google Maps https://goo.gl/maps/2r13my8pfXSBTRLz9 
        - Concentração 5h30 – Saída 6h00 
        - Por Volta Distância 12 Km – Altimetria 300m 
        - 07 Voltas Distância 84 Km – Altimetria 2.000m 
        - Percurso: será um circuito de 6 km subindo e 6 Km descendo, estarão marcados os Locais de 
Retorno. 
 

10. Pontos de Reabastecimentos:  
10.1. A organização do evento disponibilizará água, gelo para a reposição em trechos estratégicos que 

serão informados ou em Informativo no Kit e/ou na Saída de cada dia. 
10.2. A organização não se responsabiliza pela entrega de reabastecimento para os atletas, sendo que 

cada equipe e/ou atletas avulsos podem ter auxiliar(es) para fazê-lo(s).  
10.3. Esse(s) auxiliar(es) terão acesso liberado aos pontos de reabastecimento. 
10.4. Nos pontos de Reabastecimentos teremos Staff para manter a ordem e a segurança do evento, 

esperamos o respeito e para com os mesmos. 
10.5. As equipes e atletas podem escolher outros pontos para reabastecimento. 
10.6. Essas áreas escolhidas serão avaliadas pelos organizadores podendo ser solicito a imediata retirada 

do local por motivos de segurança. 
 

11. Considerações Geral: 
11.1. Os Organizadores, não assumem responsabilidades diretas ou indiretas, por danos sofridos, por perdas ou 

roubos por pessoas ou maquinas, ou por elas provocadas.  
11.2. Todos os atletas devem assinar o Termo de responsabilidade para participar de cada dia do evento.  
11.3. Todos os atletas participantes devem ter conhecimento sobre a situação de saúde e sobre a liberação médica 

para participação do evento.  
11.4. No ato da entrega do kit, cada atleta deverá assinar um termo de responsabilidade assumindo que possui 

condições e liberação médica para participar.  
11.5. Todo ciclista deverá usar capacete de ciclismo afivelado, desde o início até o termino de cada dia do evento, 

inclusive no seu aquecimento.  
 

Dúvidas e reclamações deve ser direcionadas preferencialmente no e-mail:  
contato@tourdecuiaba.com.br  
ÚNICO – Este regulamento pode ocorrer alterações em aviso prévio dos organizadores do evento, 
prevalecendo a cópia original no dia evento. 

Está é a 1ª versão do Regulamento do Evento, foi redigido na data 07/01/2021, podendo sofrer alterações 
posteriores a publicação desta versão.  
Atenciosamente organização do Carnaval Super Climb. 
Contatos: E-mail – contato@tourdecuiaba.com.br 
Contato Celular Oficial Tour de Cuiabá – (65) 9.8159-8171 
Ruy Marinho – (apenas mensagens no WhatsApp) (65) 9.9304-1597  
Gabriella Marinho – (65) 9.9302-3160 

APÊNDICE 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA COVID19 

Seguem abaixo as medidas de prevenção e controle de ambientes e pessoas que têm por finalidade evitar a 
contaminação e propagação do novo corona vírus durante a execução das prova de Ciclismo: 
 Evitar aglomerações; manter distância mínima de 1.5 metros (raio de 1.5 metros) entre equipe de prova e entre atletas. 
Se a equipe de prova e os atletas estiverem usando máscara, a distância poderá ser de 1 metro. 

Realização de triagem de todos os atletas antes do evento, com verificação de febre (através de termômetros 
infravermelhos), se temperatura superior a 37,8 C e/ou outro sintoma respiratório deverá ser proibida a permanência no 
local do evento. 
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Disponibilizar preparações alcoólicas a 70% para higienização das mãos, na secretaria de prova. É obrigatório que toda a 
equipe de prova e atletas (exceto durante a sua prova) façam uso de proteção facial (máscara de tecido ou descartável, 
preferencialmente). 

 

Caso seja necessário compartilhar algum objeto(caneta) ou outro material ou equipamento, deverá assegurar-se sua 
desinfecção, podendo ser desinfetados com álcool a 70%, friccionando por cerca de 30 segundos as superfícies, ou outro 
desinfetante com ação compatível e recomendado pelo Ministério da Saúde, a depender do tipo de material. Todo 
atleta ou Equipe de Prova deverá fazer uso de recipientes individuais para o consumo de água. 

A reposição hídrica será dispensada de forma individual. Sendo proibido o compartilhamento de recipientes entre 
atletas e e/ou equipe de prova. Pessoas que se declararem pertencentes ao grupo de risco e/ou com qualquer sintoma 
de síndrome gripal, não podem frequentar o evento durante o período da pandemia. 

ATENÇÃO: O uso de máscaras e protetores faciais por indivíduos sadios está sendo recomendado para proteger as 
outras pessoas de seu contato próximo evitando a disseminação de gotículas em ambientes coletivos. Não deve ser 
utilizada como medida isolada de prevenção individual, sendo a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o 
distanciamento de no mínimo 1 metro, medidas de maior efetividade, que combinadas, devem diminuir a transmissão 
pessoa-pessoa, do novo corona vírus, de forma mais eficaz. 

RESPONSABILIDADE DE CADA ATLETA PARTICIPANTE: 

Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As equipes médicas 
que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um 
hospital mais próximo. A partir deste momento termina a responsabilidade, desde a remoção/transferência 
até seu atendimento médico. Não haverá reembolso por parte da organização, bem como de seus 
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados 
pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais 
ou prejuízo que por ventura os participantes venham a sofrer por sua participação na prova, exceto os itens 
cobertos no seguro do evento. 

 


