
REGULAMENTO GERAL 5º PEDAL DA OVELHA DE CICLOTURISMO 
 
 
O 5º PEDAL DA OVELHA, será realizado no dia 14 de Março de 2020, em 
Campo Alegre – SC, tendo como horário de início as 13h horas e término 
previsto para as 21h, a saída do pedal acontecerá as 13:30h tendo como 
local a ASP, Associação dos Servidores Públicos de Campo Alegre,  
podendo ser alterado previamente, sendo informado a todos os 
participantes. 
 
 
TRAJETO 
 
Serão aproximadamente 30 km com em torno de 700mts de altimetria 
acumulada, passando por estradas interioranas e estradinhas 
particulares, por este motivo não divulgamos o trajeto em formato GPX, 
STRAVA, etc., justamente para preservar a privacidade dos 
proprietários e locais particulares. 
 
No dia do evento, o trajeto é todo demarcado, possibilitando ao ciclista 
participante, pedalar tranquilamente sem correr o risco de se perder 
no trajeto. As marcações são feitas com cal, sinalizado no chão e em 
alguns casos quando necessários com placas indicativas. Nossa equipe 
de staffs puxam o pelotão, e ao final do pelotão temos uma equipe de 
fechamento, que vem acompanhando o ritmo dos últimos ciclistas  
 
DIFICULDADE 
 
O Pedal da Ovelha é um pedal que exige esforço físico do ciclista, é 
indicado para pessoas que já tem preparo físico, é um pedal de nível 
médio a moderado, difícil, mas nunca impossível, além de ser um pedal 
cicloturismo, passeio e super festivo. 
 
SOBRE O APOIO 
 
Ao Longo do trajeto são disponibilizados pontos de hidratação, 
geralmente com um intervalo de aproximadamente 10km um do outro, 
onde disponibilizamos, água, frutas, chopp e em alguns casos 
aperitivos. 
 



Também dispomos de veículo de apoio com a equipe de staffs de 
fechamento do pedal, para alguma eventualidade de ciclistas que 
tenham problema com a sua bike, e não possam seguir pedalando. 
Disponibilizamos uma ambulância e socorrista para atendimento em 
caso de alguma eventualidade ou acidente com os ciclistas.  
 
INSCRIÇÕES 
 
A inscrição é obrigatória, o Evento transcorre com todo aparato de 
segurança e seguro de evento e o participante deverá estar 
devidamente inscrito, sob pena de a organização ter que impedir de 
participar. 
 
Ao realizar a inscrição o participante declara que participa do evento 
por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 
responsabilidade os seus Organizadores, em seu nome e de seus 
sucessores.  
 
A Organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar 
prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do evento 
em função de necessidades ou disponibilidades técnicas e estruturais, 
sem prévio aviso.  
 
Ao se inscrever no evento o participante disponibiliza seus dados de e -
mail e contato autorizando que o Organizador, Patrocinadores, 
Apoiadores a qualquer tempo, lhe enviem ao endereço eletrônico, 
físico ou qualquer outro meio de comunicação fornecido, informativos, 
mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.  
 
A Organização do evento Pedal da Ovelha, não se responsabiliza por 
prejuízos ou danos causados pelo ciclista inscrito no evento, a terceiros 
ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade dos mesmos.  
 
A organização do evento Pedal da Ovelha não se responsabiliza por 
acidentes causados aos participantes, visto que os ciclistas devem estar 
preparados e condicionados para a prática de qualquer espo rte, 
provando que se sentem capacitados para tal ao se inscreverem no 
evento,  
 



A organização do evento Pedal da Ovelha dispõe de seguro atleta no 
evento, onde os ciclistas inscritos estão segurados, caso venha a 
ocorrer algum acidente mais grave. 
 
USO DA IMAGEM  
 
Os integrantes inscritos, seus amigos, assistentes, familiares entre 
outros, aceitam incondicionalmente serem divulgados nos materiais 
promocionais ou publicitários da ASBCICLO sem acarretar ônus 
ao ORGANIZADOR, patrocinadores ou aos próprios meios de veiculação. 
 
 
SORTEIO DE BRINDES 
 
O sorteio será realizado no dia do evento, a partir das 17:30 horas, 
todos os ciclistas participantes inscritos antecipadamente, concorrem 
aos brindes, não havendo necessidade de estar presente na hora e dia 
do Sorteio. Apenas precisará apresentar um documento oficial com foto 
para retirar seu prêmio. 
 
O(s) participante(s) sorteado(s), deverão retirar seu prêmio no dia do 
evento ou após o evento em no máximo 15 dias, a contar da data do 
evento, em local a ser combinado com a organização. 
 
A Organização do Pedal da Ovelha não se responsabilizará pelo envio 
ou custos de dos brindes sorteados, via correio, ou transportadora, 
ficando sob responsabilidade do ganhador qualquer custo de envio. 
 
A organização se reserva no direito de realizar qualquer alteração no 
cronograma do evento sem prévio aviso. 
 
 
 


