
TERMO DE RESPONSABILIDADE/DECLARAÇÃO DO ATLETA 

 

AO SE INSCREVER NO EVENTO 7° PEDAL PELAS TRILHAS DE 

SANTO ANTÔNIO, O PARTICIPANTE: 

 

1. Declara que leu, entendeu e concorda com todas as normas contidas no 

Regulamento Oficial do evento e que todos os dados que foram ou serão fornecidos 

para efetivar a inscrição no 7° PEDAL PELAS TRILHAS DE SANTO ANTÔNIO 

são de sua responsabilidade, ainda que a inscrição tenha sido efetuada por um 

coordenador de equipe ou representante. 

2. Reconhece que a prática de ciclismo é um esporte de risco e que participa do 

evento por livre e espontânea vontade. Em seu nome e de seus sucessores, isenta a 

organização, os promotores, patrocinadores e apoiadores deste evento de toda e 

qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, tais como traumas, 

lesões, invalidez parcial, temporária ou permanente e morte; 

3. Assume total responsabilidade cível e criminal por qualquer acidente, dano e 

prejuízo público ou privado que possa causar ou sofrer durante a realização do 

evento. Assume também os riscos relativos a quedas, acidentes, furtos, roubos, 

condições do clima, tráfego e circuito, isentando os organizadores, patrocinadores, 

apoiadores deste evento de toda e qualquer responsabilidade; 

4. Assegura ter conhecimento das leis de trânsito vigentes, e está ciente que a prova 

acontece em vias públicas e privadas com fluxo de veículos, pessoas, animais e 

máquinas agrícolas. Aceita ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos 

pessoais, morais ou materiais causados por sua participação neste evento; 

5. Declara que está em condições físicas e mental, não tendo restrições médicas 

para participar da prova. Está devidamente treinado, sabendo dos riscos e desgastes 

físicos aos quais estará exposto. Concorda ainda em acatar qualquer decisão da 

organização relativa a possibilidade de terminar a prova em segurança; 

6. Em caso de emergência autoriza remoção do local do acidente e transferência 

para hospital ou unidade de saúde, concordando ainda que qualquer pessoa 

qualificada possa administrar o tratamento, médico e/ou cirúrgico, incluindo a 

administração de sangue e derivados, e medicamentos; 

7. Assume todas as despesas de viagem, como transporte, hospedagem, 

alimentação, seguro, assistência médica e outras despesas necessárias para sua 

participação na prova; 

8. Aceita ser o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, 

mochila, acessórios, capacete, entre outros) durante toda a realização do evento, 



isentando a organização, os patrocinadores e apoiadores de qualquer indenização 

por perda, furto ou roubo; 

9. Concorda com as penalizações impostas por desrespeitar o disposto na sessão 

Regras e Punições, assim como está ciente que sua participação também está 

sujeita as normas impostas pelos órgãos regulamentadores do ciclismo; 

10. No caso de atletas menores de 18 anos, os responsáveis declaram ter lido o 

Regulamento Oficial e reconhecem ter responsabilidade legal sobre o menor. 

Assumem a guarda e a responsabilidade sobre o atleta menor durante todo o 

evento; 

11. Concede os direitos de utilização de sua imagem e nome, renunciando receber 

qualquer remuneração que por ventura ocorra da sua imagem em jornais, revistas, 

televisão, mídias sociais ou outros veículos de comunicação impressa ou digital; 

12. Aceita que a organização do evento altere, revise e modifique, total ou 

parcialmente, o Regulamento Oficial do 7° Pedal pelas Trilhas de Santo Antônio, 

conforme necessidades do evento ou quaisquer outros critérios que julgar 

importantes. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS INSCRIÇÕES 

 

A inscrição é pessoal e intransferível. O atleta que transferir seu número para outra 

pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha 

sofrer ou causar, eximindo a organização, patrocinadores e apoiadores de qualquer 

responsabilidade. É de responsabilidade do atleta, cadastrar um e-mail válido no 

ato de sua inscrição e ler os informativos enviados ao seu endereço eletrônico, bem 

como acessar com frequência o site do evento para verificar possíveis 

modificações deste regulamento, notícias e informações para sua participação na 

prova. 

As inscrições serão encerradas quando atingirem o limite técnico ou no dia 22 de 

Maio de 2020. Não serão aceitas inscrições depois desta data pelo site, salvo no 

dia do Evento, se houver disponibilidade. Após a realização da inscrição em um 

determinado circuito ou categoria, não serão mais aceitas alterações ou 

cancelamentos, portanto muita atenção quando confirmar sua inscrição. 

A Lista de Inscritos será disponibilizada dias antes da realização da prova. Cada 

atleta é responsável por confirmar a sua inscrição no site Riscozero adventure, 

Sprinta ou com o Grupo SAPedal, entrando em contato com a organização em caso 

de erro ou divergência. 

A organização se reserva o direito de negar a inscrição de qualquer atleta, sem 

necessidade de expor os motivos desta decisão. 



 

REEMBOLSO DA INSCRIÇÃO 

 

Não haverá reembolso caso o atleta desista de participar, pois toda renda será 

revertida para a APAE de Santo Antônio da Patrulha. 

Qualquer outro reembolso de valores referentes a inscrição será tratado como 

exceção pela organização. 

 

PREMIAÇÃO 

 

Serão premiados com troféus as 3 Equipes mais numerosas. 

 

CIRCUITOS E CATEGORIAS 

 

Haverá três (3) trajetos a serem escolhidos pelos participantes, onde o mesmo 

poderá participar de apenas um (1): 

Trajeto Curto (Passoquinha) - Aproximadamente 25km e altimetria em definição; 

Trajeto Médio (Mandolate) - Aproximadamente 45km e altimetria em definição; 

Trajeto Longo (Quebra-queixo) - Aproximadamente 65km e altimetria em 

definição. 

Por ser um Evento Beneficiente e amador, não serão exigidos idade mínima dos 

participantes porém todos os menores de 18 anos devem apresentar termo de 

autorização devidamente assinado pelos pais ou responsável legal. 

Os percursos podem ser alterados pela organização sem aviso prévio, por questões 

de segurança ou operacionalização. 

 

SINALIZAÇÃO E PONTOS DE APOIO 

 

Os atletas são responsáveis por seguir o trajeto e obedecer a sinalização da prova 

e a orientação da equipe do evento. A demarcação será feita com cal no chão e 

com fitas e placas na vertical. Devem ainda respeitar as instruções dos agentes de 

trânsito e polícia. 



 

POSTOS DE HIDRATAÇÃO E APOIO MECÂNICO 

 

A organização disponibilizará dentro do roteiro da prova pontos de hidratação e 

apoio mecânico. Nos Postos de Hidratação serão disponibilizadas água + frutas e 

em alguns casos, doces, isotônico ou algum outro produto oferecido pela Empresa 

Responsável pelo Ponto de Apoio, no entanto, é de responsabilidade do atleta 

portar suprimentos (água, alimento), assim como ferramentas e equipamentos para 

reparo básico (câmara reserva, remendo, bomba de ar, chave). 

 

HORÁRIOS DE CORTE 

 

Para que organização do 7° Pedal pelas Trilhas de Santo Antônio possa dar 

atendimento de qualidade e contribuir para a segurança dos participantes e equipe, 

todos os circuitos possuem horários e pontos de corte. 

A partir destes pontos o atleta que ainda estiver no circuito deve obedecer a 

orientação do staff ou fiscais, ou ainda ser conduzido à chegada pelos veículos da 

organização. Caso o atleta não siga às instruções, estará desobrigando a equipe do 

7° Pedal Pelas Trilhas de Santo Antônio a prestar qualquer assistência. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Para participar do 7° Pedal Pelas Trilhas de Santo Antônio é imprescindível que o 

atleta utilize bicicletas de aro 26”, 27,5” ou 29” do tipo Mountain Bike de 

propulsão humana. O capacete é obrigatório e o uso de luvas e óculos de proteção 

é recomendável. 

Nenhum valor correspondente à acessórios, equipamentos e outros materiais 

utilizados pelos participantes será reembolsado pela organização, patrocinadores e 

apoiadores, independente do motivo (roubo, furto, perda e dano). 

 

CANCELAMENTO E ADIAMENTO DA PROVA 

 

Fica reservado à organização o direito de cancelar ou adiar a prova a qualquer 

momento, para segurança dos atletas ou qualquer outro motivo que julgue 

impeditivo. 



Tendo a comissão organizadora decidido por cancelar ou adiar a prova, irá 

comunicar os atletas com 5 dias de antecedência através do seu site, mídias sociais 

e nos e-mails informados nas inscrições. 

Em caso de adiamento, será estabelecida e informada nova data para a realização 

da prova. 

Em ambos os casos, o atleta aceita receber o reembolso da inscrição, isentando os 

organizadores de qualquer outra indenização por cancelamento ou adiamento. 

 

DIREITO DE IMAGEM 

 

Qualquer participante do evento, atleta ou não, cede os direitos de utilização de 

sua imagem, renunciando receber qualquer remuneração que por ventura ocorra da 

sua imagem em jornais, revista, televisão, mídias sociais ou outros veículos de 

comunicação. 

 

SEGURANÇA 

 

Os circuitos da prova passam por campos de cultivo, trilhas, estradas rurais e 

pavimentadas, sem nenhuma exclusividade, sendo que o fluxo para veículos, 

pessoas, animais e máquinas agrícolas é aberto, devendo o atleta respeitar o código 

de trânsito vigente, conduzindo sua bicicleta SEMPRE pelo lado direito da via. Os 

atletas devem ainda agir dentro dos princípios de esportividade, não impedindo 

ultrapassagens e cedendo passagem aos atletas mais velozes. 

O atleta que não respeitar as leis de trânsito e/ou for flagrado em atitude 

antidesportiva colocando em risco sua segurança e de outras pessoas, poderá ser 

convidado a se retirar do Evento. 

É expressamente proibido banhar-se nos rios pelos quais passam os circuitos. O 

atleta deve seguir as orientações dos bombeiros e da equipe do evento nestes 

trechos. 

É de responsabilidade do atleta notificar à organização sobre qualquer acidente que 

por ventura tenha ocorrido durante a prova, avisando o apoio mais próximo para 

que esse possa acionar o resgate. A organização do evento salienta que devido ao 

difícil acesso de alguns trechos, a equipe de resgate poderá se utilizar de meios de 

transporte mais lentos, que têm limitações de progressão e velocidade, 

ocasionando consequentemente maior demora no atendimento. 



Os atletas que estiverem seguindo o mesmo percurso da prova, mas que não 

tenham feito inscrição, não terão direito à nenhuma estrutura oferecida pela 

organização, tal como ponto de hidratação e apoio mecânico, socorro médico e 

resgate. Cabe salientar ainda que, estas pessoas não são cobertas por seguro e, caso 

coloquem em risco os atletas da competição, responderão judicialmente por 

qualquer dano causado. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

 

A organização do 7° Pedal pelas Trilhas de Santo Antônio irá disponibilizar latas 

de lixo dentro dos pontos de hidratação, para o descarte de resíduo de alimentação 

e hidratação produzidos durante a prova (garrafas, sachês de gel, embalagens, etc). 

É obrigação do atleta zelar pelo meio ambiente e realizar o descarte de seu lixo de 

forma apropriada nos pontos de apoio. O ciclismo deve ser visto com respeito pela 

sociedade. Preserve e respeite a natureza! Jogue o lixo no lixo! 

 

SEGURO 

 

Todos os atletas inscritos estão cobertos por seguro de vida e acidentes pessoais. 

A organização do 7° Pedal Pelas Trilhas de Santo Antônio salienta que é através 

dos dados informados no ato da inscrição (nome, data de nascimento, CPF e RG) 

que é feita a contratação do seguro, portanto é imprescindível que estes dados 

estejam corretos. A organização não se responsabiliza por erros de preenchimento. 

 

REGRAS GERAIS E PUNIÇÕES 

 

O atleta pode ser eliminado sem aviso prévio pela organização caso: 

• Preencher informações falsas ou erradas na ficha de inscrição. 

• Cortar, colar adesivos, furar ou realizar inscrições nas placas numerais oficiais 

da prova. 

• Largar em pelotão diferente daquele reservado para a sua categoria. 

• Pedalar sem capacete. 

• Fizer manobras desleais contra outro participante. 



• Rebocar ou ser rebocado por outra bicicleta ou veículo utilizando-se de cordas 

ou similares sem autorização. 

• Ser acompanhado por terceiros no percurso (carro, moto, bicicletas não inscritas). 

• Seja resgatado durante o percurso, não avisando a organização da desistência. 

• Descartar lixo de qualquer espécie no circuito, fora dos pontos destinados para 

tal. 

• For constatado o uso de medicamentos ou drogas considerados pela 

Confederação Brasileira de Ciclismo como doping ou qualquer outra substância 

que coloque em risco sua saúde. 

• Tumultue o trabalho da organização. 

• Ignore orientação da equipe do evento referente ao trajeto e práticas de segurança. 

 

Atualizado 28/01/2020 

 

Dúvidas, reclamações e sugestões, procure as mídias sociais do SAPedal 


