
3° PEDAL PAPALEGUAS - SÍTIO MEDEIROS 

 

REGULAMENTO – Informações 

 

1 – O 3° PEDAL PAPALEGUAS - SITIO MEDEIROS, será realizado 
na modalidade CICLOTURISMO não havendo qualquer cunho 
competitivo. 

2 – Será realizado na data de 24/10/2021 no SITIO MEDEIROS, 
na Localidade de São João das Palmeiras no interior do Município 
de São José do Cerrito – SC. 

2.1 – O acesso ao Local do evento se dá totalmente por 
estrada asfaltada, será devidamente sinalizado na BR 282, 
Localidade de Toca da Onça acesso pela Rodovia Municipal 
SJC – Juvenal de Souza Medeiros (8km). 

2.2 - Coordenadas geográficas de localização do evento 
(google Maps) https://goo.gl/maps/U4yDJXMaUgtST7yVA 

3 – As inscrições serão realizadas de maneira individual pelos 
ciclistas ou acompanhantes por meio do site RISCO ZERO 
ADVENTURE através do endereço eletrônico do evento    
http://www.riscozeroadventure.com.br/index/calend_ver/1111 

4 – O Valor da inscrição ciclista em 1° Lote até 10/09/2021 – R$ 
90,00 (noventa reais) e em 2° lote até 21/10/2021 – R$ 110,00 
(cento e dez reais). 



5 – Na inscrição do ciclista está incluso: kit ciclista, café da 
manhã, almoço, apoio no percurso, hidratação, seguro atleta, 
medalha de participação e sorteio de brindes. 

6  – A inscrição de acompanhante, que irá a passeio 1° Lote até 
10/09/2021 – R$ 50,00 (cinquenta reais) e em 2° lote até 
21/10/2021 – R$ 60,00 (sessenta), na inscrição de acompanhante 
está incluso café da manhã e almoço. 

7 – Participantes menores de 07 (sete) anos não pagam e de 7 a 
11 anos 50% (cinquenta por cento) do valor da inscrição. 

8 - A partir das 07h00min do dia 24/10/2021 estará sendo 
realizado o credenciamento e entrega do Kit Ciclista no Local do 
evento SITIO MEDEIROS, mediante apresentação do 
comprovante de inscrição pelo RISCO ZERO ADVENTURE ou por 
lista emitida pelo site com inscrição confirmada. 

9 - A partir das 07h00min estará sendo servido café da manhã 
aos ciclistas e acompanhantes. 

10 - As 09h00min horas será feito a largada do pedal no percurso 
pré-definido de 31 km. 

11 - A organização se reserva o direito de alteração do percurso 
em caso de chuva ou motivo de segurança dos participantes. 

12 - No momento da largada todos os ciclistas deverão estar 
utilizando os equipamentos de segurança mínimos necessários 
(Capacete e luvas). 

13 – Cada ciclista é responsável por sua segurança, à organização 
recomenda cautela, prudência e parceria com os participantes, 
tendo em vista que o evento não tem cunho competitivo. 



14 – Durante o percurso os ciclistas deverão observar as 
orientações dos apoiadores (Viatura Policia, Motos, carros de 
apoio e socorristas) e ainda as sinalizações. 

15 – No local do evento será disponibilizado espaço para os 
participantes que eventualmente pretendam montar 
acampamento (barracas), lembrando que na localidade de São 
João das Palmeiras não há disponibilidade de mercado. 

16 – Hotel próximo do evento (18km) – POUSADA ENTRE LAGOS 
– BR 282 Km 267 – Localidade de Santo Antonio do Pinhos – São 
José do Cerrito – SC - (49) 99957-8368 ou 99960-5445. 

17 – Haverá parceria com Grupo de Agricultores e Produtores 
Rurais do Município de São José do Cerrito - SC, com exposição e 
venda de produtos da Agricultura Familiar.    

18 – A partir de 12h30min será servido o almoço, na sequência 
sorteio de brindes e posteriormente o encerramento do evento. 

19 – O Grupo Papaléguas do Pedal e Sitio Medeiros agradecem 
antecipadamente a participação de cada ciclista, patrocinador e 
apoiador do evento. 

20 – Informações pelo (49)988058786 – Edson ou (49)99823-
9414 – Katia. 

 


