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1º DESAFIO MTB CIDREIRA 

 
O 1º DESAFIO MTB CIDREIRA é um desafio de Mountain Bike onde ocorrerá por trilhas e estradas de chão da 

região de Cidreira, será realizado no dia 08 de Setembro de 2019, com largada às 09:00h. A Cidade de Cidreira 

está localizada no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, situada a aproximadamente 100km de Porto Alegre. 

O evento é uma organização da Prefeitura Municipal de Cidreira com apoio do Palmares Bike Club e Pinhal Bike 

Team. 

 

 ESTRUTURA: 

1. 4 Pontos de hidratação (água e frutas); 

2. Apoio: carro de apoio e moto de apoio na trilha; 

3. Percurso devidamente demarcado: placas, chão e fitas; 
4. Banheiros (os disponíveis junto a Festa do Camarão); 
5. Ambulância. 
 

PERCURSO: 

O 1º DESAFIO MTB CIDREIRA Terá dois percursos um curto com aproximadamente 30km e um longo com 

de 50km, com Tempo Limite de prova de 4 horas. Roteiro com 279m de ganho de elevação, nível de 

dificuldade médio, caracterizado por estradões da região de Cidreira, ideal para atletas que estão começando 

a competir, realizar desafios, ou que não têm muito tempo para treinar (dependendo das condições climáticas 

o percurso poderá ser alterado sem aviso prévio). 

 

KIT ATLETA: 

1. 300 KITS: Medalha de participação alusiva ao evento, placa Bike c/ número alusiva ao evento 
 (Kit atleta disponível apenas para as 300 primeiras inscrições); 

2. Direito a sorteio de brindes; 
3. Direito a águas e frutas nos pontos de apoio. 

PREMIAÇÃO 

1. Troféu para maior equipe uniformizada; 
2. Troféu para o ciclista mais velho (com comprovação). 

INSCRIÇÕES: 

1 INSCRIÇÕES ANTECIPADAS 1º DESAFIO MTB CIDREIRA dia 20/07/2019 a dia 04/09/2019: R$ 30,00 (+ taxas se 
for efetuada pela internet) + 1kg de alimento não perecível que deverá ser entregue no dia da retirada do kit 
(300 KITS: Medalha de participação, camiseta, placa Bike c/ número alusiva ao evento.).  
 
- As inscrições via site poderão ser pagas via boleto ou cartão e serão aceitas somente até o prazo limite de 
04/09/2019. Após esta data NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS. A efetiva realização da inscrição se dará após 
a CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO do documento de inscrição (boleto) ou cartão de crédito. 
 

2 NO DIA DO EVENTO: R$ 30,00 + 1kg de alimento não perecível (Kit atleta disponível apenas para as 300 
primeiras inscrições) 
 
 
 

 



 APOIO: ORGANIZAÇÃO: 

 
 

 
4. As inscrições antecipadas poderão ser feitas nos seguintes lugares: 

- site:    http://www.riscozeroadventure.com.br 
 
PONTOS DE INSCRIÇÃO: 
- Casa do Ciclista (Cidreira) 
- Alemão Bikes (Cidreira) 
- Cia das Bikes (Bal. Pinhal) 
- Casa Ramos Bike (Osório) 

- ArtBike (Tramandaí) 
- Benetti Bikes (Capão da Canoa) 
- Central Bikes e Motos (Capão da Canoa) 
 
 

 
HORÁRIOS: 
 
 
1. ENTREGA DOS KITS: 

- Apresentar documento com foto para retirada do kit e pulseira; 
- Caso não possa comparecer no dia do evento, a retirada do kit por outra pessoa será possível mediante 
autorização por escrito. 
 
 
Dia 08/09/2019- Domingo 
07:00 as 08:30 Entrega dos kits (1º DESAFIO MTB CIDREIRA) 
Local: CONCHA ACUSTICA – CIDREIRA/RS 

 
2. LARGADA DO DESAFIO 
 

Largada 1º DESAFIO MTB CIDREIRA: 09:00min  
Local: CONCHA ACUSTICA – CIDREIRA/RS 
 

 

ORGANIZAÇÃO 

1. O 1º DESAFIO MTB CIDREIRA é uma organização da Prefeitura Municipal de Cidreira; 

 

2. O Pinhal Bike Team e o Palmares Bike Club são os apoiadores do evento e limitam sua responsabilidade de 

divulgar e captar inscrições do 1º DESAFIO DE MTB CIDREIRA, sendo esta verba revertida para aquisição de 

brindes que serão sorteados no final do evento, não tendo responsabilidade sobre a organização do mesmo.  

 

  

http://www.riscozeroadventure.com.br/index/calend_ver/899
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REGULAMENTO 1º DESAFIO DE MTB CIDREIRA 
 
1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA, com apoio dos Grupos, Pinhal Bike Team e o Palmares Bike Club, realizarão no dia 08 de 
setembro 2019, às 9:00 horas, o 1º DESAFIO DE MTB CIDREIRA, tendo a concentração a partir das 7:00 horas na Concha Acústica, no centro 
de Cidreira.  
 
2 - O local de largada e chegada será na Concha Acústica, onde também será a chegada. 
 
3 - Poderão participar do evento, pessoas de ambos os sexos.  
Crianças e adolescentes menores de 16 anos somente poderão participar do evento acompanhados pelos pais ou responsáveis que 
assinarem termo de responsabilidade.  
 
4 - O evento será realizado no formato: DESAFIO  
4.1 - DESAFIO: o ciclista receberá uma placa numerada. Todos os ciclistas receberão a medalha de participação. 
 
5 - As inscrições poderão ser feitas até o dia 20/07/2019, pelos sites, e no dia 13/08/2019 nos pontos de vendas. O limite para término das 
inscrições é 04/09/2019, ou enquanto durarem os kits, que serão para os primeiros 300 inscritos. A inscrição terá um custo de R$ 30,00 
(trinta reais+ 1kg de alimento não perecível (que deverá ser entregue na entrega dos kits) para o DESAFIO. Estão inclusos, frutas e 
hidratação durante o percurso, medalha de participação(que serão para os primeiros 300 inscritos) e direito a participar do sorteio de 
brindes.  
5.1 - Os participantes deverão preencher a ficha inscrição em todos os campos solicitados. No caso de participante com idade inferior a 16 
anos, deve conter na observação quem será o seu responsável. Cópia do documento de identidade do responsável e apresentar no dia do 
evento na retirada do KIT.  
5.2 - Ao preencher a ficha de inscrição, o participante declara que:  
A) Participará do 1º DESAFIO DE MTB CIDREIRA de livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades os organizadores, 
patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome do participante e de seus herdeiros, declarando ainda que esta saudável e apto para 
a prática do ciclismo.  
B) Está ciente de que deve consultar médico para realização de exames prévios, que ateste sua aptidão para a prática de esportes, assumindo 
os riscos por eventuais acidentes.  
C) Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua participação neste evento para finalidades legítimas, 
de divulgação do evento através de veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.  
D) Para a sua participação é imprescindível que o participante esteja inscrito oficialmente e usando os equipamentos individuais de 
proteção (capacete, luvas e óculos).  
 
6 - O participante não concorrerá aos brindes que serão sorteados, se não tiver efetuado a inscrição e efetuado o pagamento, caso dificultar 
outros participantes, apresentar durante o passeio condutas antidesportivas, agredir fisicamente ou verbalmente outro participante e 
organizadores.  
 
7 - No momento da concentração na Concha Acústica, o participante deverá retirar seu kit, e receberá uma pulseira que dará direito ao 
acesso ao trajeto. O sorteio dos brindes será realizado pelo numero da placa da bike do participante. Caso o nome sorteado não esteja 
presente para retirar o brinde ou o prêmio, será excluído e outro nome será sorteado e assim sucessivamente, até que todos os brindes 
sejam sorteados. Cada participante que completar a prova, receberá a medalha de participação.  
7.1 - Caso o participante seja sorteado e não esteja com a identificação não terá direito ao prêmio.  
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS  
8.1. A comissão organizadora do 1º DESAFIO DE MTB CIDREIRA, não se responsabiliza por prejuízos ou danos causados pelo participante 
inscrito, a terceiros ou outros participantes não inscritos, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade dos mesmos.  
8.2. A comissão organizadora recomenda aos participantes rigorosa avaliação médica no período que antecede o passeio.  
8.3. Os participantes que pretendam realizar a inscrição no dia do evento deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, uma hora 
de antecedência.  
8.4. A largada do 1º DESAFIO DE MTB CIDREIRA será às 09:00 do dia 08/09/2019, será controlada através de carro batedor ao longo do 
trajeto com asfalto pela rodovia RS-784, após será liberada a pista para os participantes; 
8.5. Durante o percurso o participante deverá seguir as orientações e sinais dos fiscais, equipe de apoio e do policiamento de trânsito e 
deverá, ainda, seguir pelo lado direito das vias, inclusive pelo interior, já que o trânsito de veículos não será fechado.  
8.6. A Comissão Organizadora disponibilizará ambulância e equipe de saúde no local da largada, da chegada e ao longo do percurso, 
preparadas para prestar os primeiros socorros.  
8.7. Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública de saúde.  
8.8. A Organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do 
evento em função de necessidades/disponibilidades técnicas estruturais sem prévio aviso.  
8.9. É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento  
8.10. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.  
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