
REGULAMENTO:  
 
1. CONDUTA NA LARGADA: 
 
- O participante deverá se apresentar rigorosamente no horário de 
largada e usando máscara; 
 
- O participante deverá se apresentar com o número de 
identificação visível na parte frontal do guidão; 
 
- O participante não poderá largar sem capacete de segurança, 
estando este na cabeça e afivelado. 
 
 
2. CONDUTA NO PERCURSO: 
 
- Os ciclistas participantes do 1º Desafio Márcio MTB e Amigos 
deverão obedecer às sinalizações e o ritmo do passeio; 
 
- Um carro vassoura acompanhará os últimos ciclistas, não 
deixando ninguém para trás; 
 
- Respeite sempre os companheiros, manobras desleais contra 
outro ciclista, tumultuar o trabalho da organização e desrespeitar os 
organizadores resultará em suspensão do participante; 
 
- Zelar pela preservação da natureza e boa imagem do mountain 
bike e cicloturismo de um modo geral; 
 
- O atleta deverá trafegar pelo lado direito da estrada; 
 
- Será permitida substituição de câmeras furadas e manutenção 
mecânica durante o trajeto; 
 

- O ciclista deverá respeitar as marcações de trajeto do inicio ao fim 

do percurso. 

 

3. DEMAIS OBSERVAÇÕES: 

- A primeira edição do Desafio Márcio MTB e Amigos em Ibiaçá/RS 

é aberta aos participantes de ambos os sexos. Conta com uma 



estrutura de apoio com alguns PA’s (ponto de apoio) e carro 

vassoura para suporte ou emergências. A participação de menores 

de idade só é permitida para jovens acima de 16anos, desde que 

estejam acompanhados de um responsável ou com uma 

autorização deles; 

- O cicloturismo da gruta ocorrerá em estradas com trânsito aberto 

aos veículos, sendo seu fluxo controlado pela organização e 

equipes de apoio, tenham atenção; 

- A Comissão Organizadora não se responsabilizará por 

equipamentos removíveis da bicicleta, danos ou roubos da mesma; 

- Em caso de chuva o evento será analisado pelos organizadores 

podendo haver transferência de data; 

- Caso o participante desejar ter seu próprio carro de apoio, deverá 

comunicar antecipadamente a organização. Assim sendo, este 

veículo deverá se manter sempre atrás do carro da organização do 

evento. 

 

4. INFORMATIVOS: 

4.1 SEGURO E ACOMODAÇÕES:   

*Seguro de vida e hospitalar para todos os atletas devidamente 

inscritos através do site https://www.riscozeroadventure; 

*Ambulância exclusiva no evento para atendimento do início ao 

término; 

4.2  KIT ATLETA: 

* Café da manhã (servido na retirada do kit, com todos os cuidados 

de distânciamento ou aglomeração); 

* Placa para identificação da bike; 

* Barra de Cereal; 

* Medalha de participação (será entregue após a conclusão do 

percurso). 

https://www.riscozeroadventure/


4.3 HIDRATAÇÃO E FRUTAS 

O evento contará com alguns pontos de hidratação, fornecendo 

água e frutas durante o trajeto e também no local de largada e 

chegada, a disposição dos participantes. Sendo o maior ponto com 

frutas e lanche na Gruta! 

4.4 GASTRONOMIA  

Será disponibilizado café da manhã “no clube ceri” que estará 

disponível após retirada do kit atleta, para as pessoas devidamente 

inscritas.  Evitando aglomerações, retira seu kit atleta e serve-se o 

seu café mantendo os cuidados de distanciamento e uso de 

mascara. ALMOÇO SERÁ SERVIDO NO RESTAURANTE DO 

CLUBE CERI, SOMENTE COM RESERVAS PELO 

FONE/WHATSAPP: 54 99654-6564 COM (EDSON). 

Ibiaçá, fevereiro de 2021. 


