
 

PROVA 2º DESAFIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS  

Lages/SC 

REGULAMENTO - CICLISMO  

 

1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO  

1.1. A Prova 2º DESAFIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, em Lages/SC compreende um evento 

esportivo que visa difundir na comunidade a prática esportiva, e conscientizar a população sobre 

a importância do exercício físico para a saúde. 

2. A PROVA  

2.1. A Prova de Ciclismo MTB e SPEED  será realizada no dia 20 de fevereiro de 2022, tendo como 

local de Largada e Chegada  no Loteamento Parque das Araucárias, no Bairro Petrópolis em  

Lages, SC. 

2.2. A programação obedecerá aos seguintes horários: No dia 19 de fevereiro, sábado, 

acontecerá a entrega do kit na PANIFICADORA SID,  localizada na Rua Otacílio Vieira da Costa, 

nº 204, no Centro, Lages, CEP 88.501-050 sendo na parte da manhã das 10:00 às 12:00h e no 

período da tarde das 15:00 às 17:00h. No dia 20 de fevereiro, no local da Largada, das 06:30 às 

07:00 hs também terá  entrega dos kits.  A prova com todas as categorias do ciclismo  acontecerá 

das 09:00h às 16:00h. com a primeira largada prevista às 09:15 hs . A Cerimônia de Premiação 

está prevista para acontecer às 12:00 e  às 16:00 hs. 

2.3. O controle de chegada das categorias das Modalidades Ciclismo se dará de FORMA 

MANUAL, sem cronometragem/chip.  A classificação de 1º a 5º lugar de cada categoria se dará 

pela ordem de chegada. A partir da  6ª lugar não será disponibilizado a classificação geral, nem 

tempo individual. 

OBS: NÃO SERÁ DISPONIBILIZADO TEMPOS INDIVIDUAIS. A PREMIAÇÃO SERÁ PELO CRITÉRIO 

DE POSIÇÃO DE CHEGADA. 

2.3.1. A idade mínima é de 16 anos completos em 2022 para participação na Prova.  

2.3.2.  A categoria KIDS não tem caráter de competição, apenas recreação, com MEDALHAS 

FINISHER para todos os participantes. Ela divide-se em categorias por idade e ou estatura. Os 

inscritos nas categorias Kids não terão direito a camisetas ou kits que venham a ser 

disponibilizados pelos patrocinadores.  

2.4. NAS PROVAS DE CICLISMO, MTB E SPEED os atletas correrão obrigatoriamente com o 

número de identificação fixado na PARTE FRONTAL do capacete, o não cumprimento estará 

sujeito a EXCLUSÃO DA PROVA. O qual é necessário o atleta ultrapassar o Funil de Chegada com 

ele visível. 

2.5. Na CATEGORIA PNE, a Prova será MISTA (masculino e feminino), com Bikes MTB. 

2.6. Nas categorias do Ciclismo, todos os atletas terão que participar das provas com o seu 

equipamento de segurança, o capacete, devidamente afivelado.  



2.7. Nas categorias MTB, os pneus utilizados pelas bikes deverão ser igual ou maior que 700/38. 

2.8. É proibido o uso de Bike dos modelos TT e E-BIKE 

2.9 – O atleta deverá se manter no pelotão de sua categoria até o fim da prova, não podendo 

pegar vácuo de atleta ou pelotão de outra categoria, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.  

 2.10. Será proibido o atleta participar da prova sem camiseta (camisa), ou com ela aberta. SOB 

PENA DE EXCLUSÃO DA PROVA. 

2.11. Haverá um ponto de hidratação e frutas no ponto de concentração (largada e chegada) da 

PROVA, à disposição de todos os PARTICIPANTES. 

 

3. INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições feitas e pagas  até o dia 29 de janeiro de 2022, os atletas receberão de brinde  

uma camiseta Dry Fit. 

3.2. As inscrições estarão disponíveis até dia 14 de fevereiro de 2022, pelo endereço eletrônico 

www.riscozeroadventure.com.br  

3.3. As inscrições também poderão ser feitas na LOJA PRÓ BIKE, na BR 282, nº 902, Bairro Conta 

Dinheiro, Lages, SC, até o dia 16 de fevereiro às 18:00 h. 

OBS: * Categoria KIDS somente na LOJA PRÓ BIKE, no valor de R$ 20,00. 

         * As inscrições das EQUIPES, se encerrarão no dia 16 de fevereiro às 18:00 hs. 

3.4. O valor da inscrição individual é:  

3.4.1. 1º LOTE -  Até o dia 29/01/2022, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) + taxa do site 

www.riscozeroadventure.com.br  para todas as categorias. 

          1º LOTE -  até o dia 29/01/2022. Na loja Pró Bike, será de 60,00 (sessenta reais), para todas 

as categorias.  

3.4.2. 2º LOTE – até dia 14/02/2022 - Pelo Site será de R$ 80,00 (oitenta reais) + taxa do Site 

www.riscozeroadventure.com.br  para todas as categorias corrida.  

            2º LOTE – até dia 16/02/2022 - De R$ 80,00 (oitenta reais) na loja PRÓ BYKE às 18:00 hs. 

Para todas as categorias. 

• Não haverá inscrição no dia da Prova, 20/02/2022. 

3.5. As equipes com mais de 10 (dez) atletas, terão desconto no valor da inscrição. Devendo ser 

feita a mesma direto com a organização da prova. Contato pelo telefone (49) 99954-8042.  

3.6. O atleta que desejar participar nas duas MODALIDADES-CATEGORIAS, deverá efetuar uma 

inscrição para cada modalidade que desejar. 

3.7. O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese. Também não será permitida 

a transferência da inscrição para outro evento e/ou outro participante, sob qualquer argumento. 

 

4. ENTREGA DOS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO: 

http://www.riscozeroadventure.com.br/
http://www.riscozeroadventure.com.br/
http://www.riscozeroadventure.com.br/


4.1. No dia 19 de fevereiro, sábado, acontecerá a entrega do kit na PANIFICADORA SID,  

localizada na Rua Otacílio Vieira da Costa, nº 204, no Centro, Lages, CEP 88.501-050, sendo na 

parte da manhã das 10:00 às 12:00h e no período da tarde das 15:00 às 17:00h. O kit também  

será entregue no dia 20 domingo, das 06:30 às 07:00 h. no local da largada, no Loteamento 

Parque das Araucárias, Bairro Petrópolis, em Lages SC.  

4.2. Para retirar o NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO, o participante deverá apresentar a confirmação 

da inscrição, o comprovante de pagamento e um documento oficial (RG ou Carteira de 

Habilitação). 

 4.3. Os números de identificação não serão entregues em locais e horários diferentes aos 

indicados pela comissão organizadora. 

4.4. Categorias Kids não tem direito ao Kit. 

 

5. NORMAS ESPECÍFICAS: 

5.1. Ordem/Horário das Largadas das duas Modalidade CICLISMO e suas Categorias: 

  

09:15 h – 4ª LARGADA SPORT-MTB-MASCULINO                           40 MIN. + 1 VOLTA 
PRÓ-MTB-MASCULINO                               55 MIN. + 1 VOLTA 

11:15 h –- 5ª LARGADA PNE-MTB-MISTA                                          20 MIN. + 1 VOLTA 
AMADOR-MTB-MASCULINO                      20 MIN. + 1 VOLTA 
MTB-FEMININ0                                            30 MIN. + 1 VOLTA 

12:00 h PODIUM E PREMIAÇÃO  - TODAS CATEGORIAS  MTB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

14:30 h CICLISMO KIDS MISTA: até 4 anos 
                                           5 a 9 anos 
                                         10 a 12anos 

14:45 h – 6ª LARGADA 
 

SPEED – OPEN – FEMININO                        30 MIN + 01 VOLTA 
SPORT-SPEED-OPEN-MASCULINO              40 MIN + 1 VOLTA 
PRÓ-SPEED-OPEN-MASCULINO                  55 MIN + 1 VOLTA 

16:00 h  -    PODIUM E PREMIAÇÃO  - TODAS CATEGORIAS SPEED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

5.2. MODALIDADES CICLISMO . 

A Prova de CICLISMO se dará em dois circuitos, conforme  segue abaixo. Destacando que 

conforme a categoria, a prova se desenvolverá por voltas ou tempo mais uma volta, como explica 

o item 5.4. Categorias Ciclismo.   

5.2.1. Circuito para MTB: O percurso será disponibilizado no dia 19/02/2022, com 

reconhecimento a partir das 14 h. no local. 

5.2.2. Circuito para SPEED: 

https://strava.app.link/MKIHDrFOHmb  

 

https://strava.app.link/MKIHDrFOHmb


 

 

5.3. CLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CICLISMO: 

5.3.1. A Classificação de 1º ao 5º lugar da PROVA terá a listagem pela ordem de chegada das 

categorias. A partir do 6º lugar não será disponibilizado a classificação geral, nem tempo 

individual. 

 OBS: NÃO SERÁ DISPONIBILIZADO TEMPOS INDIVIDUAIS. A PREMIAÇÃO SERÁ PELO CRITÉRIO 

DE POSIÇÃO DE CHEGADA. 

 

5.4. CATEGORIAS CICLISMO:      

5.4.1. Categorias SPEED: As categorias serão divididas por habilidade (OPEN)       

  

                  Categorias SPEED                TRAJETO/ CIRCUITO 

   SPEED – OPEN – FEMININO                  30 MIN + 01 VOLTA 
   SPORT– SPEED– OPEN-MASCULINO                40 MIN + 1 VOLTA 
   PRÓ – SPEED – OPEN - MASCULINO                             55 MIN + 1 VOLTA         

 

5.4.2. A Categoria PNE não terá divisão por habilidade nem idade, e somente na MTB. Sendo 

mista (feminino e masculino) 

  

   PNE  - MTB - MISTA                 20 MIN. + 1 VOLTA         
  

5.4.3. Categorias MTB: terão divisão por habilidade e idade. 

   

 Categorias   TRAJETO/CIRCUITO     DIVISÃO POR IDADE 

  MTB – FEMININO  30 MIN. + 1 VOLTA SUB 30 - 30 a 39 – 40 a 49 e 50+ 
AMADOR - MTB - MASCULINO  20 MIN. + 1 VOLTA 16 a 35 e 36+ 
SPORT - MTB - MASCULINO  40 MIN. + 1 VOLTA SUB 30 - 30 a 39 – 40 a 49 e 50+ 
PRÓ - MTB - MASCULINO 55 MIN. + 1 VOLTA SUB 30 - 30 a 39 – 40 + 



 PARAGRAFO ÚNICO: A Organização se põe a disposição para qualquer dúvida a respeito da 

prova. 

5.5. PREMIAÇÃO para as categorias da modalidade CICLISMO serão: 

* Premiação com troféus de 1º a 3º colocado e medalhas para o 4º e 5º colocado em todas as 

categorias.  

* As Categorias Kids irão receber MEDALHAS FINISHER. 

 

6. Troféu até 3º lugar para as Assessorias Esportivas, na soma da PROVA 1 (corrida) e PROVA 2 

(ciclismo). 

 

7. Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao Diretor Geral da Prova em até 

20 minutos após a divulgação do resultado não oficial. Caso contrário, serão considerados 

inválidos. Valor da taxa de recurso R$ 50,00 (cinquenta reais). As reclamações de atletas que 

pertencem a determinada Equipe, só serão aceitas se forem apresentadas pelo responsável da 

Equipe. 

 

8 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1. A estrutura para os participantes será montada nas proximidades do local de 

Largada/Chegada, que contará com estrutura de Informações, Tenda de Hidratação, Tenda de 

Entrega número de identificação, Espaço para Tendas de Assessorias/Equipes Esportivas.  

8.2. Em hipótese alguma o participante poderá trocar o nome da inscrição depois de tê-la 

adquirido. O participante não pode entregar a outra pessoa não cadastrada seu número de 

peito, por qualquer que seja o motivo.  

8.3. O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, devendo 

estar treinado e gozando de boa saúde. O participante, independente da categoria da qual 

participa, isenta de toda e qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os 

Organizadores, Patrocinadores e/ou Apoiadores da PROVA, de quaisquer responsabilidades que 

possam existir.  

8.4. É de responsabilidade do participante as despesas de transporte, hospedagem e 

alimentação e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na 

PROVA, antes, durante e depois da mesma.  

8.5. Ao participar deste evento, o participante autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme 

ou outra gravação contendo imagens de sua participação na PROVA. Autorizando também o uso 

de sua imagem, assim como de familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos, 

vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, organizadores, mídia e patrocinadores, 

sem geração de ônus, para finalidades legítimas. 

8.6. Não será permitida a participação, tão pouco a entrada no percurso, de nenhum atleta sem 

número no capacete para as categorias do ciclismo. Sem rasuras ou alterações, durante toda a 

PROVA.  



8.7. A Direção Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 

 8.8. Os participantes deverão manter-se exclusivamente na pista do Percurso durante a 

realização da PROVA. 

 8.9. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. O participante deverá 

observar as entradas e horários para a largada de sua categoria/prova e o trajeto especifico de 

cada prova, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de 

vantagem. A não observância destas regras causará a desclassificação.  

8.10. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva, comportamento agressivo e desrespeitoso 

cometida pelo participante será passível de desclassificação. 

8.11. Qualquer atleta que aparentar aos árbitros, comissão organizadora ou ao médico da 

competição, perigo para ele mesmo ou a outro, poderá ser desclassificado e retirado da 

competição. Ex: falta de coordenação motora. 

8.12. A PROVA poderá ser cancelada em caso de condições climáticas desfavoráveis, a 

solicitação do poder público ou Defesa Civil ou motivos de força maior que ponham em risco a 

integridade física dos participantes.  

8.13. A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos. Ou ainda, 

elevar ou limitar o número de inscrições e kits, assim como também alterar, aumentar ou reduzir 

itens do kit. Em função de necessidade, disponibilidade técnica e ou questões estruturais, sem 

aviso prévio. 

8.14. Extravio de material ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante o 

transcurso da PROVA não será responsabilidade dos Organizadores, Patrocinadores e/ou 

Apoiadores da mesma. Não haverá reembolso, por parte da Organização, de nenhum valor 

correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelo participante para participar do 

evento, ou dos veículos estacionados no estacionamento conveniado, independentemente do 

motivo. 

 8.15. A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais. 

PARÁGRAFO ÚNICO: No ato da retirada do Número do Peito e número de capacete, o 

participante deverá conferir seus dados, caso encontre erro, fazer obrigatoriamente a correção 

com a Organização. A Organização se reserva o direito de não fazer esta correção após o 

participante ter terminado a PROVA e estar de posse dos resultados. Se por ventura esta não 

correção interfira na Premiação em qualquer que seja a colocação, o participante será 

considerado desclassificado. Nestes casos, a Organização se reserva o direito de não mais fazer 

a correção para colocá-lo na Classificação Geral.  

8.16. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a decisão final. 

Fica eleito o foro da cidade de Lages, Santa Catarina, preterido qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Regulamento.  

8.17. Dúvidas ou informações para assessorias técnicas esclarecidas com a Organização Técnica 

através do 49 99954 8042. 

8.18. A Organização é soberana para tomar qualquer atitude no que diz respeito ao 

regulamento.  

 

 



TERMO DE RESPONSABILIDADE  

Eu, “identificado(a) no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, 

DECLARO para os devidos fins de direito que:  

1. Estou ciente de que se trata de uma Prova  de Ciclismo com tempo determinado mais uma 

volta, ou quantidade de voltas conforme a categoria. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que 

não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.  

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), 

isentando seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a 

sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

 4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da 

PROVA.  

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de números, 

ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material 

publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e 

também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos 

participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou 

autoridades, das áreas acima descritas.  

6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou 

prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que 

aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas as 

mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio à equipes montadas em 

locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem 

autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em 

qualquer tempo.  

7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da 

prova.  

8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do 

evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus, 

organizadores, mídia e patrocinadores.  

9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 

isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que 

vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta PROVA. 


