
 

                                             

   

 

    REGULAMENTO 2022 

 

 

                            60 KM PEDAL NA SERRA 

 

* Este regulamento foi baseado nos principais eventos de Mountain 

Bike que acontecem no Brasil e fora dele. 

 60 KM PEDAL NA SERRA é regida pelo presente Regulamento. Ao se 

inscrever neste evento, cada participante declara que: 

1). Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele; 

 

2). Participa do 60 KM PEDAL NA SERRA por livre e esponta ̂nea vontade, 

isentando, em seu nome e de seus sucessores, os Organizadores, 

Promotores, Patrocinadores e Supervisores de toda e qualquer 

responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, furtos, 

danos e prejuízos que possam advir de sua participação neste evento, 

NÃO cabendo qualquer tipo de indenização; 

 



3). Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a 

participação no evento; até a data de sua inscrição, não foi impedido de 

participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa 

drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas; 

 

5). Está ciente de que o evento se desenrola por vias públicas e 

particulares, abertas ao trânsito normal de veículos, em que as leis de 

tra ̂nsito devem ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores 

decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por sua 

participac ̧ão neste evento; 

 

6). Está ciente de que é o único responsável pela guarda de seu 

equipamento (bicicleta, acessórios, capacete etc.) durante todo o 

Evento; 

 

7). Está ciente de que à Organizac ̧ão se reserva o direito de, a qualquer 

momento, rejeitar a inscric ̧ão de um atleta; 

 

8). Está ciente de que não poderá jogar embalagens ou lixo ao longo do 

roteiro e atitudes antiesportivas (agressões físicas ou morais, trapac ̧as 

etc); 

 

9). Em caso de emerge ̂ncia, autoriza qualquer pessoa qualificada a 

administrar o tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a 

administrac ̧ão de sangue e derivados sanguíneos; 

 

 

I. TIPO E CONSTITUIÇÃO DO EVENTO 

 
     60 KM PEDAL NA SERRA  2022 



 
II. É a melhor opção para quem gosta de descobrir novos lugares, 

conhecer pessoas e apreciar belas paisagens. Essa é sua chance de 

convidar o grupo do pedal, o amigo do trabalho, ou quem sabe incentivar 

um familiar a sair do sedentarismo. 

III. O evento terá   20 Categorias: 

 Data do evento: 10 de julho de 2022 

Horário da largada: 

 08h00min do BIKE PARK CLUB cidade de Sobradinho-DF. 

OBS: Ver programação 

 Local de Chegada e de Largada:   Bike Park Club 

 Na cidade de Sobradinho-DF. Fazenda Nova Suíça (Polo de Cinema) 

Tempo total de evento: 8 horas 

 

Da forma de participação 

Das inscrições: 

O evento terá dois percursos, o primeiro com uma distância total de 60 

km e outro de 40 km. 

Durante o evento haverá dois pontos para hidratação com membros da 

organizac ̧ão realizando a distribuição de água e coca-cola para os 

ciclistas. O acesso ao ponto de apoio é restrito aos participantes do  

Evento devidamente identificados (placa e pulseira de identificação). Os 

itens de identificação serão previamente distribuídos aos atletas em kits 

no dia 09/07/2022, na Bike Mania Sobradinho DF. No dia da prova os 

participantes terão à sua disposição um café da manhã (com mesa de 

frutas). 0800 às 10:00. Informamos ainda que no ato da inscrição o 

participante receberá um cupom com número que lhe garantirá o direito 

a concorrer a vários prêmios. (Sorteio) 

 

Sobre o percurso: 



O evento percorrerá trechos de ruas, estradas, mata fechada e trilhas 

abertas ao trânsito e normal de veículos. Atenção: Esteja atento e 

trafegue sempre em sua mão de direc ̧ão respeitando as leis de tra ̂nsito. 

Atenc ̧ão aos cruzamentos, as curvas e indicac ̧ão dos Fiscais 

Identificados. 

O percurso poderá ser alterado em caso de chuva forte ou força maior. 

Nesse caso, siga sempre a sinalização oficial e a orientac ̧ão dos FISCAIS 

IDENTIFICADOS. 

E todos os inscritos no evento estarão segurados durante o evento 

(Seguro de Vida) o seu equipamento é de sua responsabilidade. 

 

IV. Categorias 

 

 DESAFIO 60 KM PEDAL NA SERRA 

 

PERCURSOS INTEGRAL: 60 KM 

 

1 ELITE MASCULINA 

2 ELITE FEMININO 

3 SUB 23 

4 JUNIOR 

5 SUB 30 

6 MASTER A1 (30 A 34 ANOS) 

7 MASTER A2 (35 A 39 ANOS) 

8 MASTER B1 (40 A 44 ANOS) 

9 MASTER B2 (45 A 49 ANOS) 

10 MASTER C1 (50 A 59 ANOS) 



11 VETERANOS (ACIMA 60 ANOS) 

12 DUPLA MASCULINA 

13 DUPLA MISTA 

14 PESO PESADO ACIMA 100 KG (Serão pesados todos os atletas dessa 

categoria antes da prova). 

 

    PERCURSO REDUZIDO 40 KM 

15 JUVENIL 

16 TURISMO MASCULINO “A” (16 A 35) 

17 TURISMO MASCULINO “B” (36 ACIMA) 

18 TURISMO FEMININO (16 A 35) 

19 TURISMO FEMININO (36 ACIMA) 

 20 PCD (Pessoa com Deficiência) 

 

 

Menores de 18 anos (idade mínima para participar: nascidos em 2003) 

deverão entregar, obrigatoriamente, a Declaração para retirada de kit, 

devidamente preenchida e assinada pelo seu respectivo responsável, 

que valerá como a sua autorizac ̧ão para participar no evento. 

As inscrições estarão abertas a partir do dia 22/11/2021 no site: 

www.sistime.com.br  

 

O valor da inscrição será de: 

• R$ 97,00 (por atleta)  

 

V. Percurso 

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


 

Os percursos do evento serão compostos de 60 km e 40 km de estradas 

de terra, predominantemente, havendo alguns cruzamentos. 

 

 

OBSERVAÇÃO:  

As inscrições são individuais e intransferíveis, sendo efetivadas somente 

após o pagamento. 

 

VI. Procedimento para a realização das Inscrições 

 

A). Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscric ̧ão; 

B). Emita/imprima o boleto bancário; 

C). Efetue o pagamento conforme indicado no boleto; 

d) O valor e a data de sua inscric ̧ão serão considerados a partir da data 

da efetivação do pagamento do boleto bancário, e não da data de 

preenchimento da ficha. 

e) O comprovante de pagamento é um documento único e, em caso de 

dúvida, deverá ser apresentado na Secretaria do Evento (Bike Mania 

Sobradinho) para a retirada do kit do atleta. 

OBSERVAÇÕES: 

•  Para ativação da inscric ̧ão no evento, todos os atletas deverão 

doar 2 Kg de alimentos não perecíveis (exceto: sal e fubá) no dia e local 

da entrega do kit de evento. Os alimentos arrecadados serão destinados 

às ações sociais para a população da Fecal. 

• Em caso de PEDIDOS DE CANCELAMENTOS feitos: 

a) Até o dia 30/06/22, será ́ ressarcido 80% (Oitenta por cento) do valor 

pago; 

Os reembolsos serão efetuados até́ 15 dias após a realização do evento. 



• Pedidos de alteração de dados na ficha de inscric ̧ão deverão ser 

feitos para a SISTIME. 

• As vagas deste evento são limitadas. 

• A Organizac ̧ão se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar 

a inscric ̧ão de um atleta. 

•  A Organizac ̧ão poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou 

prorrogar prazos, adicionar ou limitar o número de inscrições do evento 

em função de necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem 

prévio aviso. 

 

VII. ENTREGA DE KITS 

 

Para o recebimento do kit, os participantes deverão: 

A). Apresentar documento de identidade com foto; 

B). Apresentar Termo de Responsabilidade preenchido e assinado 

(disponível no site da Sistime); 

C). Doar, no mínimo, 2 Kg de alimentos não perecíveis (exceto: sal e 

fubá), no dia e local da entrega do kit de prova. 

Os kits serão entregues no dia 09/07/22, sábado, das 09h às 14h na Bike 

Mania Sobradinho e no dia do evento para atletas de fora de Brasília, 

lembrando que a entrega será até as 07:30 

Fazem parte do kit: 

• Placa de numeração; 

• Presilhas; 

• 1 (uma) camisa de algodão ou poliamida; 

• 1 (uma) squeeze; 

• 1 um cupom para o Sorteio 

• 1 uma pulseira que dará acesso ao ponto de apoio. 

• 1 Café da manhã.  

• 1 gel, barra cereal, bananinha e paçoca. 



 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Retirada de kits por terceiros: Outra pessoa poderá retirar o kit de 

um atleta inscrito. Para isso, é necessário que o atleta que for retirar o kit 

para o terceiro, esteja portando o documento original com foto. 

• Autorização de menor:  

• A declaração para retirada do kit é válida como autorização para 

participação de menor de idade, desde que assinada e identificada pelo 

responsável. 

O Briefing da largada (instruções/avisos) será realizado pelo Diretor do 

evento, antes da largada, e somente em casos de alterac ̧ões 

emergenciais da programação/roteiro durante a realização do evento. 

 

 

 Premiação / Sorteio de Brindes. 

A premiação de todas as categorias será às 14:00 

Todos os inscritos no 60 KM PEDAL NA SERRA irão receber uma 

MEDALHA de participação e concorrerão a brindes ao final do evento. 

 

 

 

VIII. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES 

 

É de responsabilidade de cada participante: 

 

A). Acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço 

eletrônico cadastrado, bem como acessar o site (SISTIME) e sua FanPage 

(Facebook) para verificar possíveis modificações deste regulamento, 

notícias e informações para sua participac ̧ão. 



B). Levar consigo toda a comida e bebida que for consumida durante o 

evento.  

C). Ter um seguro de vida compatível com suas necessidades e a de seus 

dependentes e beneficiários. 

D). Ter um seguro total de todo o seu equipamento (bicicleta, capacete, 

acessórios etc). Cada atleta é responsável pelo zelo e pela guarda de 

todo o seu equipamento/material de prova e objetos pessoais. 

E). Ter um bom convênio médico (para assistência/cobertura financeira 

em caso de acidente). 

F). Manter sua identificação (números - frente da bicicleta do atleta) e  

H). Zelar pela boa imagem do Mountain Bike e pela preservação da 

natureza. 

I). Respeitar as leis de tra ̂nsito durante todo o evento. 

 

OBSERVAÇÃO: As equipes de saúde contratadas pelo Evento prestarão 

somente os primeiros socorros, encaminhando o 

acidentado/participante para um hospital mais próximo. A partir daí́, 

termina a sua responsabilidade, devendo todas as despesas hospitalares 

correr por conta do acidentado/participante. 

OBSERVAÇÃO: caso a Organizac ̧ão forneça água em recipientes de 

plástico em algum ponto do percurso, as embalagens deverão ser 

descartadas até́, no máximo, 20 metros desse ponto, em locais 

destinados para tal fim. Todas as embalagens recolhidas serão doadas 

para fins sociais e de reciclagem. 

 

 IX. APOIO 

 

A organizac ̧ão disponibilizará: 

•  Dois Ponto de Apoio com água e Coca Cola no percurso Integral.  

Quilômetro 30 e um outro no quilômetro 45; 



•  Ambulâncias de resgate; 

•  Carros de apoio com membros da Organizac ̧ão; 

• Seguro atleta; 

A água fornecida pela Organização será em garrafinhas ou copos, 

necessário que o atleta pare nos Pontos de Apoio para realizar o seu 

reabastecimento. 

 

X. DIREITO DE IMAGEM 

 

 60 KM PEDAL NA SERRA 2022 

Será registrado em vídeo e fotografia pela Organizac ̧ão e seus parceiros 

oficiais. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de 

sua imagem, deverão notificar a Organizac ̧ão por escrito, no ato de sua 

inscric ̧ão. Caso contrário, estarão automaticamente autorizando a sua 

utilização de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter 

total, definitivo, irrevogável e irretratável, sem limitação de tempo ou de 

número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no Exterior, sem que 

seja devida ao autorizador, qualquer remuneração. 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

 

1). Acessem o www.sistime.com.br que divulgarão todas as novidades 

que surgirem até a data do evento. Para acompanhar a cobertura 

exclusiva, curta facebook.com/ 60 km Pedal na Serra. 

2). A Organizac ̧ão poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 

evento, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente. 

3). As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela 

Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a 

estas decisões. 


