
Data: 10/06/2018 

Horário: 08:00 horas 

Local: Centro de Eventos – Benedito Novo/SC 

1. A PROVA:    
1.1 O evento será disputado no sistema maratona e terá 4 etapas durante o ano de 
2018, os quais somam pontos para o ranking anual, tornando a competição disputada 
entre atletas, tendo sua segunda etapa na cidade de Benedito Novo/SC no dia 
10/06/2018. 
1.2 Os circuitos serão separados em PRÓ, SPORT, AMADOR e CICLOTURISMO os 
quais irão largar separadamente conforme programação da prova. O alinhamento 
dentro de cada circuito será aleatório. 
 
2. O DESAFIO:  
2.1 O ciclista deve sempre seguir o trajeto oficial, conforme sinalização e obedecer 
às instruções dos Agentes de Transito, Policiais Militares e Staffs, não poderá tomar 
quaisquer atalhos ou outra vantagem de natureza semelhante contra seus 
concorrentes. A responsabilidade de acompanhar o circuito oficial é de cada 
participante. 
2.2 Os ciclistas que saírem do circuito pré-estabelecido por qualquer motivo, devem 
retornar ao mesmo ponto exato de onde saíram. 
2.3 O roteiro é totalmente sinalizado na forma vertical com Placas e na forma 
horizontal com Cal. 
 
3. PONTOS DE FISCALIZAÇÃO:  
3.1 Para um melhor controle de classificação, tempo de corte, e chegada dos 
atletas, a partir teremos pontos de fiscalização no meio dos circuitos. 
 
4. REGRAS DE TRÂNSITO:    
4.1 A prova não terá uso exclusivo de quaisquer vias públicas ou privadas durante 
todo o roteiro de prova. 
4.2 Todos os regulamentos de transito regulares devem ser observados em todos 
os momentos durante a realização da prova. (No Brasil dirige-se no lado DIREITO da 
estrada).  
4.3 O não cumprimento das regras acima eximirão a organização do Desafio Vale 
Europeu das Estações de quaisquer responsabilidades sobre acidentes e/ou danos 
causados ao patrimônio público ou privado incluindo danos morais eventualmente 
causados ou reclamados pelos participantes ou a terceiros.  Instruções de Agentes de 
Trânsito, Policiais Militares e Staffs devem ser rigorosamente respeitadas. 
 
5. CIRCUITOS E CATEGORIAS:    
5.1 Após a escolha do circuito, o atleta deverá se inscrever na faixa etária 
correspondente à idade que o mesmo terá no ano vigente do evento. Dentro da 



categoria que o atleta deseja se inscrever deverá observar o ano de nascimento 
referente à respectiva categoria. 
5.2 A prova está dividida em quatro circuitos:    

Circuito PRÓ (73km) – Tempo Limite de prova 6 horas:   

Roteiro com médio/alto nível de dificuldade técnica e alto nível de exigência física. O 
roteiro com aprox. 1.500metros de altimetria acumulada é desafiador, ideal para bikers 
que gostam de fortes desafios. Para este circuito, é disponibilizado as seguintes 
categorias:    

ELITE: (18 ANOS ACIMA)   
SUB 30: (19 A 29 ANOS)  
JUNIOR: (17 A 18 ANOS) - OBRIGATÓRIO DECLARAÇÃO DE MENOR  
MASTER A1: (30 A 34 ANOS)    
MASTER A2: (35 A 39 ANOS)   
MASTER B1: (40 A 44 ANOS)  
MASTER B2: (45 A 49 ANOS)    
MASTER C1: (50 A 54 ANOS)    
MASTER C2: (55 A 59 ANOS)    
MASTER D: (60 ANOS ACIMA)    
FEMININO ELITE: (18 ANOS ACIMA)  
FEMININO MASTER: (30 ANOS ACIMA)  
DUPLA MASCULINA: (18 ANOS ACIMA)  
DUPLA MASTER (AMBOS ATLETAS COM IDADE ENTRE 30 A 39 ANOS)  
DUPLA GRAND MASTER (NENHUM ATLETA COM MENOS DE 40 ANOS)    
 

Circuito SPORT (56km) – Tempo Limite de prova 5 horas:   

Roteiro com aprox. 1.200metros de altimetria acumulada têm nível de dificuldade 
médio, caracterizado por estradões média dificuldade técnica, ideal para atletas que 
estão habituados a competir, realizar desafios, ou que não têm muito tempo para 
treinar. Dentro deste circuito, é disponibilizado as seguintes categorias:    

SUB 30: (19 A 29 ANOS)   
JUVENIL: (13 A 16 ANOS) - OBRIGATÓRIO DECLARAÇÃO DE MENOR  
JUNIOR: (17 A 18 ANOS) - OBRIGATÓRIO DECLARAÇÃO DE MENOR  
MASTER A1: (30 A 34 ANOS)   
MASTER A2: (35 A 39 ANOS)    
MASTER B1: (40 A 44 ANOS)    
MASTER B2: (45 A 49 ANOS)    
MASTER C1: (50 A 54 ANOS)    
MASTER C2: (55 A 59 ANOS)    
MASTER D: (60 ANOS ACIMA)    
FEMININO SUB 30: (18 A 29 ANOS)    
FEMININO MASTER A: (30 A 39 ANOS)    



FEMININO MASTER B: (40 A 49 ANOS) 
FEMININO MASTER C: (50 ANOS ACIMA) 
 
DUPLA MISTA: (COMPOSTA POR 1 HOMEM E 1 MULHER, IDADE MINÍMA 18 ANOS)   
DUPLA FEMININA: (18 ANOS ACIMA)  
DUPLA MASCULINA: (18 ANOS ACIMA)  
 

Circuito AMADOR (38km) – Tempo Limite de prova 4 Horas:   

Roteiro com aprox. 770 metros de altimetria acumulada têm nível de dificuldade médio, 
caracterizado por estradões com média/baixa dificuldade técnica, ideal para atletas que 
estão começando a competir, realizar desafios, ou que não têm muito tempo para 
treinar. Dentro deste circuito, é disponibilizado as seguintes categorias:    

SUB 18: (13 A 18 ANOS) - OBRIGATÓRIO DECLARAÇÃO DE MENOR  
SUB 30: (19 A 29 ANOS)    
MASTER A1: (30 A 34 ANOS)  
MASTER A2: (35 A 39 ANOS)    
MASTER B1: (40 A 44 ANOS)    
MASTER B2: (45 A 49 ANOS)    
MASTER C1: (50 A 54 ANOS)    
MASTER C2: (55 A 59 ANOS)    
MASTER D: (60 ANOS ACIMA)    
FEMININO SUB 30: (18 A 29 ANOS)    
FEMININO MASTER A: (30 A 39 ANOS)    
FEMININO MASTER B: (40 A 49 ANOS) 
FEMININO MASTER C: (50 ANOS ACIMA) 
FEMININO SUB 18: (13 A 17 ANOS) – OBRIGATÓRIO DECLARAÇÃO DE MENOR   
CATEGORIA POR PESO ACIMA 100KG: (18 ANOS ACIMA)   
PNE (PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA): (18 ANOS ACIMA)  
 

Circuito CICLOTURISMO (27km):    

Roteiro com nível de dificuldade média, com aproximadamente 27km, caracterizado por 
estradões, criado com aprox. 580 metros de altimetria acumulada têm nível de 
dificuldade médio, caracterizado por estradões com média/baixa dificuldade técnica, 
ideal para quem quer realizar um desafio, que não têm muito tempo para treinar, e não 
quer competir somente apreciar a natureza.    

6. DUPLAS:    
6.1 Os atletas dessas categorias devem andar com seu companheiro de equipe em 
todos os momentos, e devem permanecer dentro do tempo de separação máxima 
permitida, ou seja, 2 minutos.    



6.2 A separação dos ciclistas pode ser medida em vários pontos de controle 
designados durante a prova, mas também pode ser executada a qualquer momento 
durante a prova. 
6.3 A separação dos ciclistas pode ser medida mais de uma vez durante toda a 
prova, e penalidades podem ser aplicadas a cada ocorrência de separação entre eles 
fora do limite de tempo permitido durante um estágio. Para 1ª penalidade acréscimo de 
mais 30 minutos no tempo total de prova da dupla, 2ª penalidade acréscimo de 1 hora 
no tempo total de prova da dupla e 3ª penalidade desclassificação da dupla. 
6.4 Qualquer ciclista pode receber ajuda física de apenas seu parceiro de equipe 
dupla, podendo partilhar de água e alimentação, a troca de peças de bicicletas e 
acessórios, a assistência com manutenção e reparo, e/ou empurrando e/ou rebocando 
por contato físico apenas.  
6.5 O reboque entre ciclistas, por meio de dispositivos mecânicos não é permitido, 
podendo causar a desclassificação de ambos. 
6.6 O ciclista está autorizado a “voltar para trás” na rota, em qualquer momento, a 
fim de reunir-se com seu/sua companheiro/a ou a fim de alcançar a zona mais próxima 
de suporte técnico (se aplicável), desde que ele/ela não ponha em risco qualquer outro 
atleta ao fazê-lo.    
 
7. CATEGORIA POR PESO   
7.1 No ato da retirada do kit terá uma balança aonde o atleta deverá se pesar para 
comprovar que tem o peso estabelecido para participar nessa categoria na prova. 

 
8. INSCRIÇÕES:    
8.1 As inscrições serão realizadas através do site da Risco Zero Adventure pelo link:  
www.riscozeroadventure.com.br 

8.2 A inscrição no DESAFIO VALE EUROPEU DAS ESTAÇÕES DE MOUNTAIN BIKE – 
ETAPA OUTONO BENEDITO NOVO/SC é pessoal e intransferível, não podendo 
qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que 
ceder seu número para outra será responsável por qualquer acidente ou dano que 
esta pessoa venha sofrer ou provocar, eximindo a organização de qualquer 
responsabilidade sobre o mesmo.    

8.3 É obrigatório o uso do número de identificação afixado no guidão da realização 
do desafio até o cruzamento da linha de chegada, sendo passível de desclassificação 
do participante que não cumprir este artigo.    

8.4 As inscrições pelo site serão encerradas no dia 04 de junho de 2018. Não serão 
aceitas inscrições após esta data, por questões de logística e estruturação para o bom 
andamento do evento. 
8.5 O kit do atleta inclui COMO OPÇÃO: 

8.5.1 CAMISA DE CICLISMO, a camisa não poderá ser trocada após a 
escolha do tamanho no ato da inscrição. (Camisa de Ciclismo com Zíper 
integral) - (opcional) – R$ 75,00. 

8.5.2 QUADRO PORTA MEDALHAS, opcional a R$ 40,00. 
 



8.6 Troca de categorias serão aceitas somente até a data de 01/06/2018, e deverá 
ser solicitada pelo e-mail contato@riscozeroadventure.com.br. 
 
9. VALORES:    
9.1 CICLOTURISMO:    

O valor da inscrição para o circuito de Cicloturismo é de R$ 35,00 até o dia 04/06/2018 
no sistema on-line, também durante a retirada de kits nos dias 09 e 10/06/2018, 
incluso kit com brindes, que dará o direito a medalha de participação, seguro atleta, a 
concorrer ao sorteio de uma bike da marca OGGI e brindes oferecidos pelos 
patrocinadores. Por se tratar de um passeio não competitivo, portanto não haverá 
premiação por colocação, percurso estará demarcado com placas e setas feitas no chão 
com cal, além dos staffs. 

9.2 PRÓ, SPORT e AMADOR:    

– 1º Lote: Até 18/05/2018 o valor será de R$ 100,00 por atleta, incluso kit com 
brindes e taxa de inscrição.   

– 2º Lote: De 19/05/2018 até 04/06/2018 o valor será de R$ 120,00 por atleta, 
incluso kit com brindes e taxa de inscrição. 

 

9.3 Atletas Filiados à FCC tem direito à 30% de desconto na inscrição desde que 
participem da categoria PRÓ. 
9.4 Ao fazer a inscrição o atleta ficará sob a cobertura do seguro de vida e 
acidentes pessoais no período da prova (10/06/2018). Após a efetivação da inscrição, a 
organização não reembolsará o valor da inscrição aos participantes que desistirem de 
participar. 
9.5 A confirmação da inscrição somente se dará após a confirmação do pagamento 
do documento de inscrição, para sua garantia traga o comprovante para apresentação 
atleta. 
 
10. KIT DO ATLETA:    
10.1 Cada inscrição dará direito a uma sacola com o kit contendo o seguinte:    

Placa numeral de identificação;   
Chip de controle;    
Seguro Atleta;    
Camisa de malha alusiva ao Desafio Vale Europeu das Estações 2018;  
Brindes dos patrocinadores;    
Direito a concorrer ao sorteio de uma bike da marca OGGI (uma bike por etapa);   
Direito á concorrer ao sorteio de prêmios;    
Todo atleta que finalizar a prova terá direito à medalha de participação. 
Taxa de comodidade de inscrição 
 



10.2 A idade mínima de participação para categoria PRÓ, SPORT, AMADOR é de 13 
anos completados até a data da prova 10/06/2018, menores de 18 anos 
obrigatoriamente terão que apresentar a declaração de menor, a qual está disponível 
no site www.desafiovaleeuropeu.com.br. 

 
11. RETIRADA DO KIT:    
11.1 No sábado, 09/06/2018 no Centro de Eventos – Benedito Novo/SC, a partir das 
14:00hrs até as 19:00hrs, com apresentação de documento de identidade para retirada 
do kit do atleta e assinatura. Não serão entregues kits a terceiros. 
11.2 Os kits poderão ser retirados no domingo 10/06/2018 no local do evento, a 
partir das 06h:30 horas até às 08h:00 horas com apresentação de documento de 
identidade e assinatura do termo de responsabilidade. 

 

12. LARGADA – VISTORIAS:    
12.1 A largada será dada no Centro de Eventos – Benedito Novo/SC, conforme 
programação do evento. 
12.2 Na entrada do funil para o alinhamento das categorias, será realizada a vistoria 
dos atletas para confirmação das placas com o numeral do atleta, chip, lacres ou 
qualquer outro acessório de identificação e segurança exigido pela organização. O 
atleta que não estiver com a placa de numeral devidamente instalada na parte frontal 
do guidão ou portando o acessório exigido pela organização será impedido de alinhar 
para a largada até sua devida regularização com a organização da prova. 

 
13. HORÁRIOS DAS LARGADAS (PODERÁ SOFRER PEQUENO ATRASO): 

08:30h – Categoria PRÓ 

08:35h – Categoria SPORT 

08:40h – Categoria AMADOR 

08:45h – Categoria CICLOTURISMO 

 

14. CHEGADA:    
14.1 A chegada oficial será no mesmo local de saída, com pórtico de chegada 
devidamente sinalizado e afunilado, por onde os atletas deverão passar. No portal 
estarão instaladas antenas de cronometragem, as quais farão a leitura do chipde 
classificação final de cada participante com seu devido tempo de prova em sua devida 
categoria. Após a linha de chegada todos atletas receberão uma medalha de 
participação e será obrigatório a apresentação do número de prova para conferência do 
controle de passagem feita no meio do circuito. 



14.2 O atleta que por algum motivo não passar pela linha de chegada não terá a sua 
classificação e seu tempo contabilizado, por tanto não terá direito a reclamações 
posteriores. 
 
15. PREMIAÇÃO:    
15.1 Serão premiados os 5 primeiros colocados de cada categoria com troféus. 
15.2 Premiação em dinheiro aos primeiros colocados (masculino e feminino) geral da 
categoria PRO: 

15.2.1 Geral Masculino Categoria Pró   

1º colocado – R$ 400,00 2º Colocado – R$ 300,00 3º Colocado – R$ 200,00 4º 
Colocado – R$ 100,00 5º Colocado – R$ 100,00   

15.2.2 Geral Feminino Categoria Pró   

1ª Colocada – R$ 400,00 2ª Colocada – R$ 300,00 3ª Colocada – R$ 200,00 4ª 
Colocada – R$ 100,00 5ª Colocada – R$ 100,00 

15.3 Serão entregues medalhas de participação a todos os atletas que completarem 
o circuito.Obs.: A premiação acontecerá apenas após a chegada dos 5 primeiros 
colocados de cada categoria e em todas as categorias disputadas. 
 
16. RANKING  
16.1 O ranking será realizado em 4 etapas (Verão, Outono, Inverno e Primavera) nas 
categorias: Amador, Sport e Pro. Vence o Ranking quem acumular mais pontos, 
pontuando ao menos dentro de 3 (três) das 4 (quatro) etapas.  
16.2 TABELA DE PONTOS: (Amador, Sport e Pro)  

 

1º Colocado – 24  

2º Colocado – 20  

3º Colocado – 18  

4º Colocado – 15   

5º Colocado – 13  

6º Colocado – 11  

7º Colocado – 09  

8º Colocado – 07  

9º Colocado – 05  

10º Colocado – 04  

11º Colocado em diante -  01 ponto 



16.3 CRITÉRIO DE DESEMPATE: 1º Maior número de vitórias, 2º Melhor Resultado 
na última etapa (maior pontuação). 
 
17. SORTEIOS:    
17.1 A inscrição do atleta dará direito a participar do sorteio de uma bicicleta OGGI 
entre todos os inscritos, e brindes oferecidos pelos patrocinadores do Desafio Vale 
Europeu das Estações 2018. O sorteio será realizado durante ou após a premiação, 
sendo obrigatória a presença do ganhador no momento do sorteio, exceto a bicicleta, a 
qual o atleta não precisa estar presente. A ausência do atleta (no caso de sorteio de 
brindes) implicará em novo sorteio do até a entrega do mesmo para algum atleta 
presente. A retirada do prêmio somente será autorizada com documento de 
identificação com foto (RG ou Carteira de Motorista).     

 

18. PONTOS DE APOIO:    
18.1 A organização disponibilizará dentro do roteiro do Desafio:   

Categoria PRÓ – 2 pontos    

Categoria SPORT – 2 pontos    

Categoria AMADOR e CICLOTURISMO – 1 ponto 

18.2 Dentro da estrutura de apoio será disponibilizado:    

Abastecimento de água    

1 Ponto do percurso com isotônico (PRÓ e SPORT) 

Frutas   

Ponto de comunicação de emergência    

Tambor para coleta de lixo    

Local de apoio e abastecimento da equipe ao atleta.    

18.3 Os apoios das equipes ou individual aos seus atletas poderão ser realizados 
apenas nos pontos de apoio indicadas pela organização do Desafio. Essa informação 
será dada informada no dia anterior ao evento. Atletas que receberem apoio fora destes 
pontos serão automaticamente desclassificados.  Os carros de apoio dos atletas 
deverão seguir os roteiros alternativos de acesso informados no guia entregue no dia 
anterior, mapas, não será permitido qualquer carro de equipe ou atleta, trafegar no 
circuito de prova. Podendo ser automaticamente desclassificado os atletas referidos 
aquela equipe e o carro impedido de prosseguir. 
 
19. QUESTÕES MÉDICAS E DE ATENDIMENTO:  
19.1 É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a 
assistência e cobertura financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da 



organização que trabalham no evento prestarão somente os primeiros socorros e 
encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí a 
organização não se responsabilizará mais pelo mesmo. Todas as despesas médico-
hospitalares correrão por conta do atleta acidentado. Todos os atletas estarão cobertos 
pela apólice de seguro de vida e acidentes pessoais conforme clausulas do seguro 
disponível. 
 
20. MÉDICO:    
20.1 Os ciclistas ao se inscreverem em suas respectivas categorias devem estar 
cientes e garantir que estão em dia com a saúde física e mental e em plenas condições 
de participarem do desafio. 
20.2 A organização da prova reserva-se o direito de impedir que um ciclista continue 
a prova ao receber conselho médico, paramédico, bombeiro ou qualquer outro 
reconhecido pelos organizadores da prova quanto o seu não prosseguimento. E esta 
decisão dos organizadores da prova a este respeito será́ ́ final, em benefício da 
segurança e integridade do participante. 
 
21. SEGURANÇA: 
21.1 Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate. 
Lembramos que devido ao difícil acesso de alguns trechos do circuito, a equipe de 
resgate do evento utilizará dos meios de transporte disponíveis, os quais possuem 
limitações quanto à velocidade e progressão.  
21.2 Nos trechos mais perigosos dos percursos a organização deixará placas de 
sinalização e Staff indicando para a diminuição da velocidade e cuidado com o terreno. 
O atleta deverá atender àssinalizações durante toda a prova e respeitar os avisos 
horizontais, verticais e Staff. 
21.3 Em caso de o atleta desrespeitar as orientações, colocando em risco sua 
integridade física e de outros competidores, a organizaçãopoderá ́ penalizá-lo com a 
desclassificação ou outras medidas cabíveis. 
21.4 Atletas que não estiverem oficialmente inscritos no evento ou veículo de apoio 
de equipes nãoterão direito a nenhuma estrutura oferecida pelo Desafio Vale Europeu 
das Estações de Mountain Bike (hidratação, alimentação, socorro médico, apoio 
mecânico e outros serviços). Caso esses atletas ou veículos causem qualquer transtorno 
durante a prova, ou coloquem em risco a vida dos competidores, a organização tomará 
as medidas jurídicas cabíveis. 
 
22. CORTES: 
22.1 Por motivos de segurança, e para que o Desafio possa dar auxílio e 
atendimento de qualidade a todos os competidores, a organização estabelecerá 
horários de corte, encerrando os trabalhos dos fiscais de acordo com a programação. 
Os atletas que ainda estiverem no circuito deverão obrigatoriamente seguir as 
instruções dos fiscais e/ou serem conduzidos até a chegada pelos veículos da 
organização. 



22.2 Os atletas que se recusarem a seguir as instruções dos Staffs e horários de 
corte estarão automaticamente desobrigando o Desafio Vale Europeu das Estações a 
prestar qualquer tipo de assistência. 
 
23. EQUIPAMENTOS: 
23.1 É obrigatório o uso de bicicletas aro 26”, 27,5” e 29” tipo MTB, capacete e 
luvas. Atletas que desobedecerem a essa recomendação serão desclassificados. 
 
24. EQUIPAMENTO PROÍBIDO: 
24.1 Os organizadores podem, a qualquer momento, proibir quaisquer equipamentos 
(exceto equipamento essencial de ciclismo) a seu critério, e os pilotos devem estar 
sempre em conformidade com tal proibição. 
 
25. CANCELAMENTO DO EVENTO: 
25.1 Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, 
acidente, condições meteorológicas, etc.), os organizadores estarão isentos de qualquer 
tipo de indenização que não seja apenas e somente a devolução da taxa de inscrição.    

 

26. RESPONSABILIDADES: 
 

26.1 O competidor inscrito ao realizar sua inscrição on-line assinará um termo de 
responsabilidade por livre e espontânea vontade e ciência do seu conteúdo e estar de 
acordo com seu regulamento. E que está ciente de que esta competição é um esporte 
de risco. Atesta que está clinicamente em condições físicas, mentais e devidamente 
treinado para tal. Concorda em observar qualquer decisão oficial da prova relativa à 
possibilidade de terminá-la em segurança. Assume todos os riscos em correr o Desafio 
Vale Europeu das Estações, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros 
participantes, assalto, efeitos do clima, incluindo alto calor e/ou umidade, condições do 
circuito e do tráfego, respeitando as regras de trânsito em vigência. Assumindo total 
responsabilidade civil e criminal por qualquer acidente, prejuízo público ou privado que 
possa causar inclusive danos morais que possa sofrer ou causar. Tendo em lista está 
renúncia de direitos e conhecendo todos estes fatos já citados, aceita a inscrição e 
isenta os organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou 
sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades por qualquer fato que 
coloque fora da participação do DESAFIO VALE EUROPEU DAS ESTAÇÕES 2018. 
Concede permissão à organização, para que utilize sua imagem ou nome em fotos, 
filmes, gravações, etc. para divulgação que mostre a sua participação no DESAFIO 
VALE EUROPEU DAS ESTAÇÕES 2018 sem que seja necessária sua autorização.    

 

27. REGRAS GERAIS E PUNIÇÕES: 
27.1 O Atleta poderá ser desclassificado sem aviso prévio pela organização caso:  



27.2 Receba qualquer ajuda fora da área de apoio delimitada pela organização 
(exceto duplas); seja resgatado durante a prova, não informando à organização deste 
abandono; seja flagrado em caso de corte do circuito pré-estabelecido ou não 
constando a sua passagem nos postos de controle. 
27.3 Nas categorias duplas não será permitido o uso de reboques entre os 
competidores (cordas, correntes, etc.). As duplas que burlarem esta regra serão 
automaticamente desclassificadas; 
 
28. SEGURO: 
28.1 Todos os participantes estarão cobertos por seguro de vida e acidentes 
pessoais durante a competição, desde que informem corretamente o número do CPF na 
ficha de inscrição on-line. O DESAFIO VALE EUROPEU DAS ESTAÇÕES 2018 não se 
responsabiliza por informações incorretas preenchidas pelo participante no ato da 
inscrição.    

 

29. DIREITO DE IMAGEM: 
29.1 Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando 
e concordando em ter sua imagem ou nome, divulgada através de fotos, filmes, rádio, 
jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para 
usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar 
nenhum ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação.  
 
30. RECLAMAÇÕES: 
30.1 Quaisquer reclamações devem ser apresentadas por escrito e entregue aos 
organizadores após o ciclista ter cruzado a linha de chegada, dentro do período de 
tempo alocado e estabelecido abaixo.  Um depósito de R$ 300,00 deve acompanhar 
qualquer reclamação, antes mesmo de ser considerada. 

30.2 Se a reclamação for considerada procedente, o depósito será devolvido. Se a 
reclamação for indeferida, o depósito será mantido e doado para o desenvolvimento e 
melhoramento da prova.  
30.3 Reclamações devem ser apresentadas no prazo de 15 minutos após o ciclista 
cruzar a linha de chegada.  
30.4 Reclamações sobre resultados devem ser apresentados no prazo de 30 minutos 
depois da divulgação dos resultados.    
31. TERMO DE RESPONSABILIDADE: 
31.1 Todos os participantes ao se inscreverem pelo sistema online do DESAFIO VALE 
EUROPEU DAS ESTAÇÕES estarão automaticamente concordando com todas as regras 
acima descritas.   

 

Informações: www.desafiovaleeuropeu.com.br   

Sejam Bem-Vindos Desafio Vale Europeu das Estações 2018!    


